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กำรประชุมทำงวิชำกำรระดบัชำติ “นเรศวรวิจยั” ครั้งที ่11: Research & Innovation 

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก าหนดเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation-

base University) ที่มคุีณภาพเป็นที่ยอมรับและสร้างผู้น าทางการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์

สขุภาพ และด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ รวมถงึมกีารเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

เพ่ือเป็นการผลักดนัในการสร้างผลงานวิจัย ถ่ายทอดองคค์วามรู้งานวิจัย การต่อยอดผลงานวิจัย และการพัฒนา

ที่ย่ังยืน มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก าหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11 ภายใต้หัวข้อ 

“Research & Innovation” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป็นเวทีวิชาการในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และเพ่ิมประสิทธิภาพการท าวิจัย ให้แก่ นักวิจัย นิสิต 

นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการประชุมวิชาการดังกล่าว มีกจิกรรมประกอบด้วย การ

น าเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ วิจัยสถาบัน แบ่งเป็นประเภท Oral Presentation จ านวน 82 ผลงาน ประเภท 

Poster Presentation จ านวน 58 ผลงาน และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยที่เคยได้รับรางวลั

ระดบันานาชาต ิอกีทั้ง ก าหนดให้มกีารบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในประเดน็ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใน

การท าวิจัยหลายประการ รวมถงึได้การยอมรับจากสถาบนัการศึกษาอื่นๆ 

การด าเนินกิจกรรมคร้ังนี้  เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ 

และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกภาคส่วน 
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สารบญั 

 

Abstracts - Poster 

                                                                                                                               หนา้ 

กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

  
การกระจายตวัของอณุหภมูแิละความชื้นสมัพัทธอ์ากาศใน

ห้องเรียนรวมปรับอากาศสง่ผลต่อความสบายเชิงความร้อน  
วราภรณ ์รัตตนงพิสตัย์ 1 

การเคล่ือนที่แบบสุ่มบนแลตทซิ 1 มติ ิแบบมคีวามจาํ พนิดา พรมเทศ 2 

การประเมนิคุณภาพดนิในแปลงข้าวเกษตรอนิทรีย์ สมคดิ ดจีริง 3 

การประยุกตใ์ช้พลศาสตร์การไหลของกา๊ซเบาบางในงานด้านมาตร

วิทยาความดนั สญุญากาศ การร่ัวซึม และการไหล 
จีระศักดิ์ พิทกัษ์อรรณพ 4 

การเปรียบเทยีบผลการวัด Universal Testing Machine 100 kN นพดล สุ่มยง 5 

การเปล่ียนคาบของดาวแปรแสง เอด ีซีเอม็ไอ อาทติยา แผ้วชมภ ู
6 

การเปล่ียนคาบวงโคจรของระบบดาวคู่ V 0781 Tauri เมธติา เกณสองคอน 
7 

การผลิตกา๊ซไฮโดรเจนจากมูลสกุรโดยใช้กระบวนการหมกัแบบไม่

ใช้ออกซิเจน 
มยุรา ศรีกลัยานุกูล 8 

การพัฒนาอปุกรณแ์ละขั้วไฟฟ้าอย่างง่ายสาํหรับหาปริมาณโซเดยีม

คลอไรดใ์นนํา้ปลาโดยวิธคีอนดกัโตเมตริกไทเทรชันแบบ

กึ่งอตัโนมตัย่ิอส่วน 

ยุทธพงษ์ อดุแน่น 9 

การยืนยันถงึความเหมาะสมของแบคทเีรียโพรไบโอตกิในการนาํมา

ประยุกตใ์ช้กบัผลิตภัณฑอ์าหารของมนุษย ์
นํา้ผึ้ ง บุตรโคตร 10 

การลดอณุหภมูใินการเตรียมผงผลึกเซรามกิ 0.7BT-0.3BN ชมพูนุช วรางคณากูล 11 

การศึกษาการแสดงออกของยีนที่ถูกควบคุมด้วยไมโครอาร์เอน็เอ

ในกุ้งคุรมุะ 
อาํนาจ เพชรรุ่งนภา 12 

การศึกษาคุณสมบตัขิองดาวฤกษบ์างดวงในกระจุกดาว M41 นันทยิา กลิ้ งโนนสงู 13 

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกบัอตัราการรอดตายของตวัอ่อนปูแสม 

(Episesarma singaporense) ที่อนุบาลด้วยอาหารต่างกนั 
ชาญยุทธ สดุทองคง 14 
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การศึกษารปูแบบการแพร่ระบาดโดยใช้แบบจาํลองแลตทซิ พิจิตรา สร้อยทพิย์ 15 

การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในอาคารพักอาศัยเพ่ือความพึงพอใจ

ในการมองเหน็ของผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย   
วีรวรรณ สระทองห้อย 16 

การศึกษาอทิธพิลของรปูแบบห้ิงแสงและฝ้าเพดานเพ่ือการส่อง

สว่างที่เหมาะสมในอาคารจาํหน่ายสนิค้าห้างสรรพสนิค้า 

กรณศีึกษา อาคาร CDS (Central Festival Samui) 

สฑุาลักษณ ์ตนัตวิงศ ์ 18 

คุณสมบตัคิวามเป็นกรดของหมู่คาร์บอกซิลิกของไดโคลฟีแนคต่อ

ฤทธิ์ยับย้ังการทาํงานของเอนไซมไ์ซโคลออกซิจิเนส 
ภรูิต ธนะรงัสฤษฏ ์ 20 

ผลของข้าวแดงที่ผลิตจากเชื้อรา Monascus purpureus CMU002U  

ต่อระดบัฮอร์โมน เทสโทสเตอโรน ในหนูขาวเลก็  
ภาณกุา ป่ินเพชรสวรรค ์ 21 

ผลของข้าวแดงที่ผลิตจากเชื้อรา Monascus purpureus CMU002U  

ต่อระดบัฮอร์โมนคอลตซิอลในหนูขาวเลก็  
ศตทศ ศรีราม 23 

ผลของสารไครโอโพรเทคแทนทท์ี่มต่ีอการเคล่ือนที่สเปิร์มปลาไน 

(Cyprinus carpio) 
วีรพงศ ์วุฒิพันธุช์ัย 25 

ผลของสารสกดัผสมพริกชี้ ฟ้าและตะไคร้ต่อปริมาณแบคทเีรียกลุ่ม

เฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในหมกึแปรรปู 
สบุณัฑติ นิ่มรัตน ์ 26 

ผลของอตัราไหลแกส๊ออกซิเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบาง

เซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด ์
จินดาวรรณ ธรรมปรีชา 27 

ผลของอณุหภมูทิี่ใช้ในการละลายถุงนํา้เชื้อกุ้งแชบว๊ยแช่แขง็ต่อการ

มชีีวิตของสเปิร์ม ที่เกบ็รักษาแบบแช่แขง็ 
ตรีรัตน์ สขุสวัสดิ์ 28 

เลเซอร์กระจายลาํแสงแบบเส้นสาํหรับปฏบิตักิาร การสะท้อนและ

หักเหของแสง 
พราวิณ ีบุญเรศ 29 

สถานีตรวจวัดอากาศระยะไกลแบบอตัโนมตับินพ้ืนฐานของ

เครือข่าย GPRSและเวบ็ไซตบ์รกิารเกบ็ข้อมูล 
เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ 30 

สภาวะการสกดัต่อสมบตัสิารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกดัใบ

บวัหลวง 
ธญัลักษณ ์ธนิกกุล 31 

อทิธพิลของเถ้าหนักต่อสมบตัขิองปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดม์อร์ตาร์ ทนงศักดิ์  โนไชยา 32 

อทิธพิลของไฮโดรคอลลอยดต่์อสมบตัขิองเจลสตาร์ชข้าวเจ้าใน

สภาวะด่างแช่เยือกแขง็ 
ชุตมิน มารักธรรม 33 

กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
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การตรวจหาเชื้อ Streptococcus suis ในหมูดบิจากตลาดสด อาํเภอ

เมอืง จงัหวัดพิษณโุลก 
นพดล จาํรญู 34 

การปนเป้ือนเชื้อปรสติของแมลงวันหัวเขยีว Chrysomya 

megacephala (Diptera: Calliphoridae) ที่พบในเขตอาํเภอแม่สอด  

จังหวัดตาก ภาคเหนือของประเทศไทย 

ภาคไินย จุ่นหัวโทน 35 

การประเมนิสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาในระดบัอดุมศึกษา

จังหวัดตรงั 
อาํนาจ สร้อยทอง 36 

การเปรียบเทยีบหลอดเกบ็เลือดสาํหรับใช้ในการตรวจวัดระดบั

นํา้ตาลในเลือด 
รุ่งนภา บุญเอนก 37 

การแพร่กระจายของยีนดื้อยาในกลุ่มคลาสด ีคาร์บพีีเนเมสภายใน

โรงพยาบาลสองแห่งทางภาคเหนือของประเทศไทย 
อดุมลักษณ ์เหลืองทองคาํ 38 

ความชุกของโรคพยาธเิขม็หมุดในเดก็นักเรียนในจงัหวัดพิษณโุลก อภิชาต ิวิทย์ตะ 40 

ผลของสารสกดัจากข้าวกล้องงอกต่อการปกป้องเซลลเ์พาะเลี้ยง

เซลล์รกเจอจี-ี3 ที่ได้รับแคดเมยีม 
ธารทพิย ์บุญส่ง 41 

ผลของสารสกดัถั่วลิสงงอกต่อการเพ่ิมจาํนวนเซลลไ์ขมนัและการ

เปล่ียนแปลงไปเป็นเซลล์ไขมนั 3T3-L1 ของหนู 
ศิริพร ปากหวาน 42 

ผลของเอน็-อะเซทลิซิสเทอนีต่อความเป็นพิษและการเกดิสาร

อนุมูลอสิระที่เหนี่ยวนาํโดยแคดเมยีมในเซลล์เพาะเล้ียงเซลล์รกเจอี

จ-ี3 ของมนุษย ์

วาจาทพิย ์บูรณวิชิต 43 

ฤทธิ์ต้านจุลชีพของนํา้ยาบ้วนปากสมุนไพรต่อสเตรป็โตคอคคสั มวิ

แทนสแ์ละแคนดดิา อลับแิคนส ์
ชยพล ศรีพันนาม 44 

กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 

 

กลยุทธช่์องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชนประเภท

อาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ ์
ลัดดาวัลย์ อะทะไชย 45 

การคงอยู่ของเศรษฐกจิพอเพียง วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้ 47 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็มุ่งสู่ความเป็นเลศิ โดยใช้

กระบวนการจัดการความรู้  สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดอตุรดติถ ์

ลัดดาวัลย์ แก้วสงิห์ 48 

การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ภาคตดักรวย โดยใช้โปรแกรม

จีโอจีบร้า สาํหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
จินตหรา ลิลา 50 
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การพัฒนาเวบ็ไซตก์ารบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 2 
เฉลิมรัตน ์ไพรสนธิ์ 52 

การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างทศันคตต่ิอการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุ่นกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ของนิสติสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วนิดา สนุทร 53 

การศึกษาตดิตามและประเมนิผลการใช้แทบ็เลต็พีซี สาํหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มโรงเรียนกลัยาณมติร สงักดั

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาํแพงเพชร เขต 2 

อลงกรณ ์โพธิ์เหมอืน 54 

การศึกษาปัญหาและอปุสรรคในการทาํงานของผู้ประกอบอาชีพ

ล่ามภาษาญี่ปุ่น กรณศีึกษา ล่ามที่ทาํงานในโรงงานอตุสาหกรรม 

เขตนิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ 

จิตตนิันท ์เชียรแกล้วกล้า 55 

ประสทิธผิลการบริหารองคก์ารด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอ

ของกรมพลศึกษา 
ประพัน ไพรองักูร 57 

ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการตพิีมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ใน

วารสารวชิาการระดบันานาชาตขิองบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

สทุศันัยน ์ ขอมธดิา 59 

ผลการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบนัได 5 ขั้น (QSCCS) 
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นัยนา จุลพันธ ์ 128 
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การศึกษาเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ เร่ือง 

ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ACE กบัการสอน

แบบปกตขิองนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 

เจริญขวัญ  บุญธรรม 130 

การสื่อความหมายวัฒนธรรมบาบา๋-ยาหยา ใน 4 ประเทศ  อมุาพร  มุณแีนม 131 

การหาค่าเหมาะที่สดุและการลดต้นทุนในการบริหารคลังเวชภัณฑ์

ยา: กรณศีึกษาโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในจงัหวัดพิษณโุลก 
สาลินี ชัยวีระไทย 132 

กาํหนดสร้างข้อเสนอรปูแบบหมวดวิชาทัว่ไป มหาวิทยาลัยทกัษิณ มณฑนา  พิพัฒน์เพญ็ 133 

นวัตกรรมท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทาํงบประมาณรายจ่ายเพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่น กรณศีึกษาเทศบาลเมอืงจังหวัดศรีสะเกษ 
ปณยักร บุญกอบ 134 

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคต์ลาดบางหลวง ร.ศ.

122 โดยการมสี่วนร่วมของชุมชน 
ณฎัฐณชิา หนูแก้ว 135 

ปัจจัยที่มผีลกระทบต่ออตุสาหกรรมข้าวของประเทศไทย ธนาพล ชมภพ้ืูน 137 

ประธานาธบิดโีฮจิมนิห์กบันโยบายการผูกมติรในช่วง ค.ศ. 1945-

1946 
Truong Thi Hang 138 

ประสทิธภิาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้  Facebook  เป็น

เคร่ืองมอืในการตดิต่อสื่อสาร  ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนิสติ 
จีราวรรณ ทองลิ้ม 139 

ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้คณติศาสตร์โดยใช้โมเดลการได้มาซึ่ง

มโนทศัน์ร่วมกบัการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางที่มต่ีอมโน

ทศัน์ทางคณติศาสตร์ และความคงทนในการเรียนคณติศาสตร์ 

เร่ือง พาราโบลา ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

พิพัฒน ์ปานชื่น 141 

ผลการใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค  STAD เพ่ือพัฒนาการคดิเชงิ

คณติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  

อจัฉรา นรกจิ 143 

ผลการใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้4MAT 

ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตข์อง

สมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 

อจัฉรา ตราเทพ 145 
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ผลการประเมนิผู้เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎสีาํหรับขอรับ

ใบอนุญาตขบัรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต ์ ณ ศนูย์ฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มาน ีจินดาการะเกด 147 

ภาวะผู้นาํแบบเปล่ียนแปลงและภาวะผู้นาํแบบแลกเปล่ียนที่มี

อทิธพิลต่อความคดิสร้างสรรคข์องบุคลากรบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 

เฉลิมชัย กติตศิักดิ์นาวนิ 148 

รปูแบบการโค้ช (Coaching) ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎร์ธาน ี
กฤตกาล  ชาร์ลีย์ ฑปภผูา 149 

กลุ่มงานสรา้งสรรค ์

 

 

การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์กวีทรรศน์; ชุดภพ-ภมูขิองนามรปู สรุชาต ิเกษประสทิธิ์ 150 

การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์เรื่องอายตนะ 6 สมหมาย มาอ่อน 153 

โครงการวิจัยสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ เรื่อง ปัจเจกภาพพฤตกิรรม

ทางร่างกายในกระบวนการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ 155 

โครงการวิจัยสร้างสรรคง์านทศันศิลป์เร่ืองมนุษย์กบัแรงปรารถนาที่

ไม่สิ้นสดุ 
อาคม ทองโปร่ง 156 

สทิธบิตัรการออกแบบผลิตภัณฑล์วดลายแผ่นจักสาน นิรัช  สดุสงัข ์ 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

- XII - 
 

Proceedings - Poster 

                                                                                                                               หนา้ 

กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

  
การประเมนิคุณภาพดนิในแปลงข้าวเกษตรอนิทรีย์ สมคดิ ดจีริง 161 

การประยุกตใ์ช้พลศาสตร์การไหลของกา๊ซเบาบางในงานด้านมาตร

วิทยาความดนั สญุญากาศ การร่ัวซึม และการไหล 
จีระศักดิ์ พิทกัษ์อรรณพ 168 

การยืนยันถงึความเหมาะสมของแบคทเีรียโพรไบโอตกิในการนาํมา

ประยุกตใ์ช้กบัผลิตภัณฑอ์าหารของมนุษย ์
นํา้ผึ้ ง บุตรโคตร 177 

การศึกษาคุณสมบตัขิองดาวฤกษบ์างดวงในกระจุกดาว M41 นันทยิา กลิ้ งโนนสงู 184 

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกบัอตัราการรอดตายของตวัอ่อนปูแสม 

(Episesarma singaporense) ที่อนุบาลด้วยอาหารต่างกนั 
ชาญยุทธ สดุทองคง 189 

การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในอาคารพักอาศัยเพ่ือความพึงพอใจ

ในการมองเหน็ของผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย   
วีรวรรณ สระทองห้อย 195 

การศึกษาอทิธพิลของรปูแบบห้ิงแสงและฝ้าเพดานเพ่ือการส่อง

สว่างที่เหมาะสมในอาคารจาํหน่ายสนิค้าห้างสรรพสนิค้า 

กรณศีึกษา อาคาร CDS (Central Festival Samui) 

สฑุาลักษณ ์ตนัตวิงศ ์ 203 

ผลของสารสกดัผสมพริกชี้ ฟ้าและตะไคร้ต่อปริมาณแบคทเีรียกลุ่ม

เฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในหมกึแปรรปู 
สบุณัฑติ นิ่มรัตน ์ 213 

ผลของอตัราไหลแกส๊ออกซิเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบาง

เซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด ์
จินดาวรรณ ธรรมปรีชา 220 

ผลของอณุหภมูทิี่ใช้ในการละลายถุงนํา้เชื้อกุ้งแชบว๊ยแช่แขง็ต่อการ

มชีีวิตของสเปิร์ม ที่เกบ็รักษาแบบแช่แขง็ 
ตรีรัตน์ สขุสวัสดิ์ 227 

เลเซอร์กระจายลาํแสงแบบเส้นสาํหรับปฏบิตักิาร การสะท้อนและ

หักเหของแสง 
พราวิณ ีบุญเรศ 233 

สถานีตรวจวัดอากาศระยะไกลแบบอตัโนมตับินพ้ืนฐานของ

เครือข่าย GPRSและเวบ็ไซตบ์รกิารเกบ็ข้อมูล 
เกรียงศักดิ์ พรมภักดิ์ 239 

อทิธพิลของเถ้าหนักต่อสมบตัขิองปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดม์อร์ตาร์ ทนงศักดิ์  โนไชยา 246 

กลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

 

 

การตรวจหาเชื้อ Streptococcus suis ในหมูดบิจากตลาดสด อาํเภอ

เมอืง จงัหวัดพิษณโุลก 
นพดล จาํรญู 253 
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กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 

 

กลยุทธช่์องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชนประเภท

อาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ์ 
ลัดดาวัลย์ อะทะไชย 262 

การคงอยู่ของเศรษฐกจิพอเพียง วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้ 274 

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็มุ่งสู่ความเป็นเลศิ โดยใช้

กระบวนการจัดการความรู้  สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดอตุรดติถ ์

ลัดดาวัลย์ แก้วสงิห์ 282 

การพัฒนาเวบ็ไซตก์ารบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการจัดการ ศึกษา 

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 2 
เฉลิมรัตน ์ไพรสนธิ์ 290 

การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างทศันคตต่ิอการเรียนการสอน

ภาษาญี่ปุ่นกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรวิชาภาษาญี่ปุ่น 

ของนิสติสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วนิดา สนุทร 296 

การศึกษาปัญหาและอปุสรรคในการทาํงานของผู้ประกอบอาชีพ

ล่ามภาษาญี่ปุ่น กรณศีึกษา ล่ามที่ทาํงานในโรงงานอตุสาหกรรม 

เขตนิคมอตุสาหกรรมภาคเหนือ 

จิตตนิันท ์เชียรแกล้วกล้า 303 

ประสทิธผิลการบริหารองคก์ารด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอ

ของกรมพลศึกษา 
ประพัน ไพรองักูร 312 

ผลการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบนัได 5 ขั้น (QSCCS) 

ร่วมกบั Facebook เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเองในศตวรรษที่ 

21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสมัพันธ ์

สาํหรับนิสติปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

ทพิรัตน์ สทิธวิงศ์ 322 

รปูแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนใน

จังหวัดสโุขทยั 
เกรียงไกร กาวิละ 331 

สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558 - 

2567) 

ดารารัตน ์จันทร์กาย 338 

กลุ่มงานสรา้งสรรค ์

 

 

แนวคดิเบื้องต้นในการพัฒนาภมูสิถาปัตยกรรมของแหล่งพุนํา้ร้อน

ห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง

สขุภาพ 

ศุภกจิ  ยิ้มสรวล 346 
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Proceedings – Oral 

                                                                                                                               หนา้ 

กลุ่มวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

  
การคดัเลือกและพัฒนาเชื้อพันธกุรรมข้าวโพดเล้ียงสตัว์ที่มี

ศักยภาพในการปรับตวั เพ่ือความสามารถในการพัฒนาเป็นพันธุ์

ลูกผสมบนพ้ืนที่สงู 

กติตกิร นามวงค ์ 359 

การประเมนิการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดต์ลอดวัฏจักรชีวิตของ

เชื้อเพลงิชวีมวลอดัแท่ง 
วิกานต ์วนัสงูเนนิ 366 

การปรับปรงุคุณสมบตักิารทนแสงของหมกึพิมพ์ระบบพ่นหมกึด้วย

คอลลอยดซ์ิลิกา 
วรรณ ีรักษาศุภผล 373 

การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือวเิคราะห์สญัญาณเสยีง มงคลชัย รุ่งเรือง 381 

การพัฒนาพันธุข้์าวโพดข้าวเหนยีวลูกผสมที่มศีักยภาพการผลิต

เพ่ือการบริโภคฝกัสดในเขตภาคเหนือตอนบน 
สรุศักดิ์ ปิดความลับ 389 

การพัฒนาระบบตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยสาํหรับแอนดรอย์ส

มาร์ทโฟน 
ณฐัวด ีหงษ์บุญม ี 395 

การพัฒนาระบบวัดความต้านทานสาํหรับทดสอบยางนาํไฟฟ้า ณฐัพงศ ์ เขยีวน้อย 408 

การพัฒนาอลักอริทมึสบืค้นโรงแรมด้วยการสกดัข้อมูลในโครงสร้าง

เวบ็ไซต ์
วิวฒัน ์เจษฎาภรณพิ์พัฒน ์ 416 

การเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกจิเพ่ือการอนุรักษ์ดนิและนํา้

บนพ้ืนที่สงูศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า จังหวัดพะเยา 
บุญฤทธิ์ สนิค้างาม 424 

การศึกษาโครงสร้างและคุณสมบตัเิชิงกลของแผ่นเศษเส้นไหม สวุัฒน์ชัย ไชยพันธ ์ 432 
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บทคดัย่อ 

บทความวิจัยน้ีน าเสนอผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภมูิและความช้ืนสมัพัทธ์ของอากาศที่มีต่อภาวะความสบายภายใน

ห้องปรับอากาศภายใต้สภาวะการใช้งานจริง โดยห้องมีขนาด กว้าง 16 m ยาว 19 m สงู 5.6 m ส าหรับ 104 ที่น่ัง และเคร่ืองปรับอากาศ

ขนาด 300 MBH ซ่ึงห้องเรียนรวมปรับอากาศที่ใช้ในการศึกษาน้ีอยู่ที่ อาคารภาควิชาฟิสกิส ์คณะวิทยาศาสตร์ ในงานวิจัยนี้ ได้ท าการติดตั้ง

หัววัดอุณหภูมิและความช้ืนสมัพัทธ์ HIH6131 ที่ได้ท าการวัดเทยีบกับเคร่ืองมือวัดมาตรฐานแล้ว โดยท าการติดตั้งหัววัดในแนวดิ่งและ

แนวนอนของห้องเพ่ือหาค่าการกระจายตัวของอุณหภมูิและความช้ืนสมัพัทธใ์นห้องปรับอากาศ ข้อมูลจากการวัดจะถูกส่งผ่านเครือข่ายไร้สาย 

จากน้ันส่งผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ เพ่ือเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภมูิและความช้ืนสมัพัทธ์อากาศพบว่า

อุณหภมูิอากาศเฉล่ียในห้องปรับอากาศมีค่าระหว่าง 22 - 24 
o
C ทั้งนี้ มีค่าต ่ากว่าอุณหภมูิอากาศในขอบเขตความสบายจากการอ้างอิง

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการศกึษาภาวะความสบายในประเทศไทยประมาณ 3
o
C ขณะที่ความช้ืนสมัพัทธ์มีค่าระหว่าง 52% - 60% ซ่ึงอยู่ใน

ขอบเขตภาวะความสบาย นอกจากน้ันได้ท าการวัดความเรว็ลมในต าแหน่งจ่ายลมที่เพดานและที่ระดับผู้ น่ังที่ใกล้กับต าแหน่งจ่ายลม พบว่าอยู่

ระหว่าง 2.9 m/s และ 0.4 m/s ตามล าดับ ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดอุณหภมูิที่เหมาะสมและการวางแผนเพ่ือการประหยัด

พลังงานต่อไป 

 

ค าส าคญั: อุณหภมูิ  ความช้ืนสมัพัทธ ์ ห้องเรียนรวมปรับอากาศ  ความสบายเชิงความร้อน  

 

Abstract 

  This paper presents the analytical results of air temperature and relative humidity distribution in the air-conditioned 

classroom under real utilization (lecturing). The room dimension is 16 m width 19 m length and 5.6 m height with 104 seats. The 

split air conditioning type is 300 MBH. The demonstrating classroom is at Department of Physics, Faculty of Science. In this study, 

the HIH6131 temperature and relative humidity sensors, checked with standard measurement, located along the height and length of 

the classroom as to investigate the distribution of both measures. The measure data were transferred through wireless network via the 

internet for conveniently accessible. The results show that the air temperature varies between 22 
o
C and 24 

o
C which is about 3 

o
C 

lower than indicated thermal comfort that reported by other studies in the literature on the thermal comfort zone for Thailand. The 

relative humidity is between 52% and 60% within the thermal comfort range. In addition, the measured velocity between the ceiling 

air diffuser and the seat close to diffuser are 2.9 m/s and 0.4 m/s respectively. The study will benefit to the design for appropriate 

temperature setting and energy conservation planning in the future. 

 

Keywords: Temperature, Relative humidity, Air-conditioned Classroom, Thermal comfort 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้ศกึษารปูแบบการเคล่ือนที่ของอนุภาคอย่างสุ่มบนแลตทซิ 1 มิติเมื่อมีความจ า เพ่ือเปรียบเทยีบการเคล่ือนที่อย่างสุ่ม 2 

แบบ คือระยะในการก้าวแต่ละคร้ังคงที่ และระยะในการก้าวต่อช่วงเวลาเพ่ิมขึ้ น โดยมีเงื่อนไขขอบเขตของแลตทซิแบบคาบ อนุภาคสามารถ

เคล่ือนที่ 4 ทศิทาง คือ ทางซ้าย ทางขวา หยุดน่ิง และเคล่ือนที่ไปทศิทางเดิม จากการจ าลองการเคล่ือนที่ของ 100 อนุภาค บนแลตทซิขนาด 

101 ช่อง โดยให้อนุภาคเคล่ือนที่ 1000 คร้ัง พบว่าที่ระยะในการก้าวแต่ละคร้ังคงที่ เมื่อเพ่ิมความน่าจะเป็นในการเคล่ือนที่ทศิทางเดิม และ

ให้ความน่าจะเป็นที่อนุภาคหยุดน่ิงคงที่ อนุภาคมีแนวโน้มเคล่ือนที่ในทศิทางเดิมมากขึ้น แต่เมื่อระยะในการก้าวต่อช่วงเวลาเพ่ิมมากขั้น พบว่า

อนุภาคจะมีแนวโน้มที่จะเคล่ือนที่ได้ไกลขึ้น ในการศึกษาน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการเคล่ือนที่ของแบคทเีรียเมื่อมีแรงจูงใจให้เคล่ือนที่

ทั้งแบบการเดินปกติและการก้าวกระโดด 

 

ค าส าคญั: เดินแบบสุ่ม  แบบจ าลองแลตทซิ 

 

Abstract 

 This work studied the pattern of random motion on 1D lattice with memory effect by using stochastic particle system with 

local interaction. We used periodic boundary condition for this lattice. At every time step, all particles can move in three possibilities 

i.e. a) a particle moves as the last direction, b) a particle remain stationary, and c) a particle can choose new direction. The 

probability of new direction depends on their neighbor with fixed radius. We compared the results of fixed displacement and the 

displacement can be one to the half-radius. We found that the persistence probability increases, the particles move to the same 

direction as the first direction of movement. When the displacement in each time step is not constant, particles trend to move more 

displacement. In this study can be applied to bacteria motion with motivated to migration both random walk and hop motion. 

 

Keywords: Random walk, Lattice model 
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บทคดัย่อ 

การประเมินคุณภาพดินช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้ น งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมิน

คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา เคมี และกายภาพของดินจากแปลงข้าวเกษตรอินทรีย์ ที่ท  าการเกษตรระยะเวลา 1 – 2 ปี, 5 – 6 ปี และมากกว่า 

10 ปี โดยแยกเช้ือบนอาหารเล้ียงเช้ือชนิดต่างๆ ได้แก่ Plate count agar (PCA), Czapek 's medium, Internation streptomycetes project 2 

(ISP2), Carboxymethylcellulose agar (CMC), Nitrogen free medium (NFM), Pikovskaya 's medium และ Aleksandrov medium ด้วย

วิธี pour plate พบว่า มีจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่เจริญบนอาหาร PCA ระหว่าง 10
5
-10

6
 CFU/g ส่วนบนอาหารเล้ียงเช้ือชนิดอื่นๆ พบ

จ านวนจุลินทรีย์อยู่ระหว่าง 10
2
-10

5
 CFU/g ซ่ึงดินทุกตัวอย่างพบแบคทเีรียเป็นส่วนใหญ่  ดินตัวอย่างมีปริมาณอนิทรียวัตถุอยู่ระหว่าง 0.98 

- 1.98 เปอร์เซน็ต์ พบปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ระหว่าง 3.90 - 4.30 และ 10.0 - 44.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มีค่า

ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 4.70 - 5.30 ดินมีค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.92 - 1.47 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และมีปริมาณน า้

ในภาคสนามอยู่ระหว่าง 22.70 - 44.37 เปอร์เซน็ต์ โดยน า้หนัก ส่วนการน าน า้ของดินในสภาพอิ่มตัวด้วยน า้ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.19 - 0.46 

เซนติเมตรต่อช่ัวโมง ซ่ึงจากผลการทดลองข้างต้นเป็นการประเมินคุณภาพดินเร่ิมต้นของดินก่อนการปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงข้าวเกษตร

อนิทรีย์ และผลดังกล่าวเป็นข้อมูลในการแนะน าแก่เกษตรกรเพ่ือการจัดการดิน รวมทั้งจะมีการตรวจติดตามคุณภาพดินหลังจากเกษตรกรมี

การปรับปรงุดินโดยวิธกีารทางชีวภาพตามค าแนะน า ที่อาจมีส่วนช่วยเพ่ิมผลผลิตในด้านปริมาณและคุณภาพในการผลิตข้าวอนิทรีย์ต่อไป 

 

ค าส าคญั: การประเมิน  คุณภาพดิน  ข้าวอนิทรีย์  การแยกเช้ือ 

 

Abstract 

Evaluation of soil quality can increase efficiency of organic farming systems. The present study aimed at evaluating the 

quality of microbiological, chemical and physical properties of organic rice soil for 1 - 2 years, 5 - 6 years and more than 10 years. 

The microbiological characterization of soil was done by pour plate technique on Plate count agar (PCA), Czapek’s medium, 

Internation streptomycetes project 2 (ISP2), Carboxymethylcellulose agar (CMC), Nitrogen free medium (NFM), Pikovskaya’s 

medium and Aleksandrov medium. The microorganisms on PCA were found between 10
5
-10

6
 CFU/g and on other medium between 

10
2
-10

5
 CFU/g. Most of bacteria were found in soil samples. The soil samples showed pH between 4.6 - 5.3. The organic matter 

content of soil samples were between 0.98 - 2.12 %. The content of phosphorus and potassium in soil were between 3.0 - 10.0 

and 10.0 - 53.0 mg/kg, respectively. Soil samples showed bulk density, field water content and saturated hydraulic conductivity 

between 0.92 - 1.52 g/cm
3
, 20.93 - 44.37 % by weight and 0.19 - 45.57 cm/hr, respectively. 

The results above showed the quality of the soil before improve soil quality in organic rice fields and can be introduced to 

farmers for soil management. The soil quality will be monitored after the farmers have improved soil by biological methods follow as 

the instructions. It might be increased the productivity in terms of quantity and quality of organic rice production. 

 

Keywords: Evaluation, Soil quality, Organic rice, Isolation 
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บทคดัย่อ 

 พลศาสตร์การไหลของกา๊ซเบาบางนั้นช่วยให้การคาดการณ์พฤติกรรมของกา๊ซ ในระบบที่มีความดันต ่า หรือเลก็มากๆ ในระดับ

จุลภาค มีความถูกต้องแม่นย าขึ้น เนื่องจากการไหลในระบบดังกล่าวจะแตกต่างจากในระบบปรกติ เช่นพฤติกรรมการไหลแบบไถล ซ่ึงยากจะ

อธบิายหากสมมติการไหลของกา๊ซเป็นการไหลแบบต่อเนื่องเพียงอย่างเดียว โดยใช้สมการนาเวียร์-สโตกส ์ในบทความน้ีจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะ

น าเสนอการน าพลศาสตร์การไหลของกา๊ซเบาบางนี้ ไปใช้พัฒนางานทางด้านมาตรวิทยาความดัน สญุญากาศ การร่ัวซึม และการไหล อีกทั้งยัง

ได้รวบรวมวิธีการต่างๆที่ผู้ เขียนได้เคยน าเสนอ และมีผลการค านวณสอดคล้องเป็นอย่างดีกับผลการวัด เพ่ือใช้ในการคาดคะเนการไหลใน

ระบบทางด้านมาตรวิทยาที่กล่าวมา 

 

ค าส าคญั: ความดัน  สญุญากาศ  กา๊ซเบาบาง  แบบจ าลองการไหลแบบไถล สมการค านวนการไหลแบบไถล 

 

Abstract 

Anomaly gas behaviours in a very low pressure environment and/or in a micro-to-nano scale system are hardly predicted 

without the aided of rarefied gas dynamics. The behaviour such as slip-flow could not be determined using Navier-Stokes equation 

which is based on continuum flow assumption. Therefore, the article points out the utilization of rarefied gas dynamics in the 

developments of pressure, vacuum and flow metrologies. Moreover, the article concludes the methods that the author proposed in 

various literatures. The results from these methods are in excellent agreement with those from the experiments. The method could 

therefore be used to predict flow behaviours in the aforementioned metrological systems. 

 

Keywords: Pressure, Vacuum, Rarefied gas, Slip-flow models, Slip-flow equations 
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บทคดัย่อ 

การเปรียบเทยีบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการภายในประเทศเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สนับสนุนให้มี

การจัดขึ้ นและเข้าร่วมในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิง ซ่ึงกิจกรรมนี้มีความส าคัญในการรักษาความสามารถในการสอบกลับได้ของมาตรฐาน  

การวัดภายในประเทศ และยังเป็นการตรวจสอบมาตรฐานการวัด กระบวนการวัด ตลอดจนการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รวมถึง

เป็นการหาข้อบกพร่องและแก้ไขเพ่ือให้การวัดได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้ น ภารกิจหลักหนึ่งของห้องปฏิบัติการแรง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติคือ 

การท าการสอบเทยีบเคร่ืองมือให้กับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย รวมทั้งห้องปฏิบัติการสอบเทยีบต่างๆ ซ่ึงเคร่ืองมือนี้ จะถูกน าไปใช้ใน

การสอบเทียบแรงให้กับเคร่ืองทดสอบแรงดึงแรงกด Universal Testing Machine (UTM) ต่อไป ซ่ึงการวิจัยในคร้ังนี้  ได้ท าการทดลอง     

การเปรียบเทยีบผลการสอบเทยีบ Universal Testing Machine (UTM) 100 kN ตามมาตรฐาน ISO-7500-1 โดยมีห้องปฏิบัติการสอบ

เทยีบจาก 4 หน่วยงานเข้าร่วมในกิจกรรมเปรียบเทียบนี้คือ 1. ห้องปฏิบัติการแรง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  2. ศูนย์ทดสอบและมาตร

วิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 3. กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) 4. สถาบันยานยนต์ ซ่ึงผลจากการ

ทดลอง  ทุกหน่วยงานมีความสอดคล้องกันคือ ประเมินว่าเคร่ือง UTM-100 kN ที่ใช้ในการเปรียบเทยีบผลการวัดนั้น อยู่ใน Class 0.5 ซ่ึง

เป็น Class ที่ดีที่สดุตามมาตรฐาน ISO-7500-1 อย่างไรกด็ี เมื่อน าค่าที่ได้จากหน่วยงานต่างๆ มาเปรียบเทยีบเพ่ือหาค่า En Ratio พบว่า  

มีหลายจุดที่มีค่ามากกว่าหน่ึง ท าให้ได้ข้อสรุปว่า วิธีการประเมิน Uncertainty ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปยังไม่ครอบคลุมทุกปัจจัยที่อาจมีผลต่อค่า 

Uncertainty เช่น ปัจจัยการ Alignment ซ่ึงทางคณะผู้ วิจัยจะน าความรู้ ที่ได้จากการทดลองน้ีไปต่อยอดในการก าหนดวิธีการประเมิน 

Uncertainty ของเคร่ือง UTM ที่เหมาะสมขึ้นต่อไป 

 

ค าส าคญั:  การเปรียบเทยีบผลการวัด  ค่าความไม่แน่นอนของการวัด  ข้อบกพร่องการวัดได้มาตรฐาน  เคร่ืองยูทเีอม็  การสอบกลับได้  

 

Abstract 

The measurements are compared between laboratories with country this activity is important traceability to National 

Institute of Metrology Thailand (NIMT). The measurement standards in the country and check the measurement standard process and 

the uncertainty of measurement, and Improve process performance. Force laboratory calibration in Thailand, NIMT was calibration 

instruments with secondary laboratory in the country. The instruments will be used to calibrate tensile testing machine or Universal 

Testing Machine (UTM). This research was to compare the results of the calibration Universal Testing Machine (UTM) 100 kN of 

ISO-7500-1 standards. The calibration laboratories from 4 participants are compared. 1) Force Laboratory National Institute of 

Metrology (Thailand) (NIMT). 2)Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). 3)The Department of 

Science Service (DSS). 4) Thailand Automotive Institute (TAI). The Universal Testing Machine (UTM) -100 kN used to compare 

the measurement results Class 0.5 best standard ISO-7500-1. The value is compared to the En Ratio. There are many points more 

over one value. The Uncertainty not covered the method used for example, alignment. The researchers use the knowledge from this 

study to the evaluation Uncertainty of measurement UTM. 

 

Keywords:  Inter-laboratory comparison, Uncertainty of the measurement, Normalized error, UTM, Traceability 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาการเปล่ียนคาบของดาวแปรแสง AD CMi  ที่ได้ท าการสงัเกตการณ์ ณ หอดูดาวเฉลิม

พระเกยีรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสมีา โดยถ่ายภาพด้วยกล้องซีซีดีโฟโตมิเตอร์ผ่านแผ่นกรองแสงสนี า้เงิน (B) สทีี่ตามองเหน็(V) 

และสีแดง(R)  ซ่ึงข้อมูลที่ได้ถูกน ามาวิเคราะห์และสร้างกราฟแสง  โดยค านวณแอมพลิจูดของโชติมาตร  เท่ากับ 0.360bm  , 

0.285vm  และ 0.222rm   และค านวณอัตราส่วนของแสงมากที่สุดต่อแสงน้อยที่สุด(
max minF F )  เท่ากับ 0.718, 0.769  

และ 0.815 ส าหรับช่วงความยาวคล่ืนสนี า้เงิน  สทีี่ตามองเหน็และสแีดง ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาการเปล่ียนคาบการแปรแสงจากกราฟ O-C  

พบว่าดาวแปรแสง AD CMi  มีอัตราการแปรแสงเพ่ิมขึ้น  8.6418×10
-13
 วันต่อรอบ(2.1×10

-4 
 วินาทต่ีอปี)  ซ่ึงอาจเกิดจากการขยายตัว

ของดาวแปรแสง AD CMi และเมื่อพิจารณากราฟ O-C Residual พบว่ามีการเปล่ียนแปลงเป็นคาบซ่ึงอาจเกิดจากการมีคู่ของดาวแปรแสง 

AD CMi 

 

ค าส าคญั: ดาวแปรแสง  เอดี ซีเอม็ไอ  การเปล่ียนคาบ 

 

Abstract 

 This research was aimed to study the period change of variable star AD CMi. This research was observed at Regional Observatory 
for the Public Nakhon Ratchasima, National Astronomical Research Institute of Thailand. The observation was done via CCD photometer in 
blue(B) visible(V) and red(R) filters. The data were employed to analyze and plot light curves. The amplitude of light curves were determined 
; 0.360bm  , 0.285vm  and 0.222rm  . The flux intensity of max and min ratio (

max minF F ) were 0.718, 0.769 and 

0.815 for B, V and R bands respectively. The period change analysis by O-C diagram was shown the increasing rate at 8.6418×10
-13
 day 

clycle
-1
(2.1×10

-4 
 sec year

-1
). The result was shown that the AD CMi star may be enlarged. The O-C residual of oscillation period was 

shown that it is a binary star. 
 

Keywords: Variable star, AD CMi, Period change 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงคาบวงโคจรของระบบดาวคู่ วี781 ทอรี โดยท าการเก็บข้อมูลด้วยกล้องซีซีดี  

โฟโตมิเตอร์ ผ่านแผ่นกรองแสงสนี า้เงิน สทีี่ตามองเหน็ และสแีดง ที่ต่อเข้ากบักล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.5 เมตร 

ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสมีา ข้อมูลที่ได้ถูกน ามาสร้างกราฟแสง O-C พบว่าคาบวงโคจรของระบบดาวคู่ 

วี 781 ทอรี มีแนวโน้มอยู่ที่ 3.66014×10-11 วันต่อรอบ หรือ 1.15505 มิลลิวินาทต่ีอปี  เนื่องมาจากระบบดาวคู่นี้ มีการสญูเสยีโมเมนตัม

เชิงมุม(AML) 

 

ค าส าคญั: ระบบดาวคู่  ดับเบิลยู  เออร์ซา  เมเจอริส  วี 781 ทอรี 

 

Abstract 

 This research was aimed to study the orbital period change of binary system V781 Tauri via the 0.5-meter reflecting 

telescope with CCD photometric system in B, V and R bands. We conducted this work at Regional Observatory for the Public 

Nakhon Ratchasima, National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization). The data collected were employed 

to plot light curves. The result O-C diagram was revealed that the orbital period of V 781 Tauri tend to be decreased 

3.66014356×10-11 day/cycle(1.15505 msec/year). Due to angular moment loss. 

 

Keywords: Binary system, W UMa, V 781 Tauri 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ เป็นการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน ้าทิ้ งจากฟาร์มสุกรโดยกระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจนไม่ใช้แสง  2 ขั้นตอน

แบบต่อเนื่อง ในถังผลิตกรดอนิทรีย์ และถังผลิตกา๊ซไฮโดรเจน ขนาด 60 ลิตร น าตะกอนหัวเช้ือจากบ่อหมักกา๊ซชีวภาพมาปรับสภาพด้วยการ

ให้ความร้อนที่อุณหภมูิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาท ีเติมลงในถังผลิตกรดอนิทรีย์ปริมาตร 37.5 ลิตร ท าการหมักแบบไร้ออกซิเจน

ไม่ใช้แสง มีระยะเวลาการกักเกบ็ 24 ช่ัวโมง ควบคุมค่า pH เร่ิมต้นให้เท่ากับ 5.0 จากน้ันเติมน ้าที่ผ่านการหมักจากถังผลิตกรดอินทรีย์

ทั้งหมดลงในถังผลิตกา๊ซไฮโดรเจน ท าการหมักแบบไร้ออกซิเจนไม่ใช้แสง มีระยะเวลาการกกัเกบ็ 48ช่ัวโมง ปรับค่า pH เริ่มต้นให้เท่ากบั 5.0 

พบว่าถังผลิตกรดอินทรีย์ สามารถก าจัด SS และ COD ได้สงูสดุ 37.31 และ 54.35 เปอร์เซน็ต์ ตามล าดับ ส่วนถังผลิตกา๊ซไฮโดรเจน ที่

ระยะเวลาเกบ็กกัที่ 48 ช่ัวโมง สามารถผลิตกรดอนิทรีย์ระเหยง่ายคือ กรดอะซิติกได้เท่ากบั 78.7 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนกรดบิวทริิก กรดโพร

ไพโอนิก และกรดคาโพรอกิไม่สามารถตรวจและสามารถก าจัด SS และ COD ได้สงูสดุ 52.23 และ 72 เปอร์เซน็ต์ ตามล าดับ นอกจากนี้ เมื่อ

วิเคราะห์ปริมาณกา๊ซไฮโดรเจน พบว่าสามารถผลิตกา๊ซไฮโดรเจนสงูสดุเท่ากบั 145.45 มิลลิโมล 

 

ค าส าคญั: กา๊ซไฮโดรเจน  น า้ทิ้งจากฟาร์มสกุร  กระบวนการหมักแบบ 2 ขั้นตอน  กรดอนิทรีย์ระเหยง่าย  

 

Abstract 

Bio-hydrogen production from swine wastewater by two-phase anaerobic with non-light-driven fermentation was 

investigated in this research. The 60 litres of acidogenesis production reactor and hydrogen production reactor were used. The 37.5 

litres of sludge from biogas plant heat-treated at 100 
O
C for 30 minutes was used as inoculums in acidogenesis production reactor. 

The anaerobic with non-light-driven fermentation conditions was set. The hydraulic retention time (HRT) of acidogenesis production 

reactor was 24 hours. The 5.0 of initial pH was controlled. After 24 hours the water from acidogenesis production reactor were 

added in hydrogen production reactor. The hydrogen production conditions were adjusted as same as acidogenesis production. The 

hydraulic retention time (HRT) of was 48 hours. It was found that 37.31 and 54.35% of SS and COD, respectively in acidogenesis 

production reactor were removed. In hydrogen production reactor produced volatile fatty acids (VFA) such as 78.7 mg/l of acetic 

acid while propionic acid, butyric acid and caproic acid were not detected. The results showed that 52.23 and 72% of SS and COD, 

respectively in hydrogen production reactor were decreased. The maximum hydrogen concentration of 145.45 mmol was found.  

 

Keywords: Bio-hydrogen, Swine farm wastewater, Two-phase fermentation, Volatile fatty acids 
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บทคดัย่อ  

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์และขั้วไฟฟ้าส าหรับหาปริมาณโซเดียมคลอไรด์ในน ้าปลาโดยวิธีคอนดักโตเมตริก 

ไทเทรชันแบบกึ่งอตัโนมัติย่อส่วน โดยได้ท าวงจรส าหรับวัดการน าไฟฟ้าอย่างง่ายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการและขั้วไฟฟ้าจาก

วัสดุต่างๆ และได้ท าการศกึษาสภาวะของการทดลองที่เหมาะสมต่างๆ เพ่ือให้ได้ผลการทดลองที่ถูกต้องและแม่นย าที่สดุ จากผลการทดลอง

พบว่าขั้วไฟฟ้าที่เหมาะสมคือขั้วแกรไฟต์ ศักย์ไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับวงจรที่เหมาะสมเท่ากับ 9 โวลต์ และอัตราการไหลของไทแทรนท์ที่

เหมาะสมเท่ากบั 0.78 mL/min และได้น าวิธทีี่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้หาปริมาณเกลือโซเดียมคลอไรด์ในตัวอย่างน า้ปลาจ านวน 7 ตัวอย่าง 

เปรียบ เทยีบกบัวิธมีาตรฐาน พบว่าผลที่ได้ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญโดยการใช้แบบทดสอบ ท ี 

 

ค าส าคญั: โซเดียมคลอไรด์  น า้ปลา  คอนดักโตเมตริกไทเทรชัน  การทดลองแบบย่อส่วน 

 

Abstract 

The objective of this work is to develop simple equipment and electrodes for the determination of sodium chloride in fish 

sauce by reduced scale semi automatic conductometric titration. Simple circuits and electrodes were made up from some instruments 

and materials in the laboratory. The optimum conditions were studied for the best accuracy and precision. From the study, it was 

found that suitable electrodes were graphite. The optimum circuit applied potential was 9 volt. And the optimum flow rate of titrant 

solution was 0.78 mL/min. The propose methods was applied for the determination of sodium chloride in 7 samples of fish sauces 

compared to the standard method. It was found that the results obtained were not significant different by pair t-test. 

 

Keywords: Sodium chloride, Fish sauce, Conductometric titration, Reduce scale experiment                      
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บทคดัย่อ 

 ในการศกึษาในคร้ังน้ี เป็นการศกึษาถึงการยืนยันถึงความเหมาะสมของแบคทเีรียโพรไบโอติกในการน ามาประยุกต์ใช้กบัผลิตภณัฑ์

อาหารของมนุษย์ ผลการศกึษาพบว่าแบคทเีรียโพรไบโอติก Bacillus spp. ทั้ง 5 สายพันธุ์ (Bacillus subtillis  B. polymyxa  B. thurigiensis  

B. megaterium และ B. licheniformis) ไม่ดื้ อต่อยาปฏิชีวนะทั้ง 5 ชนิด ซ่ึงได้แก่ Ampicillin  Tetracycline  Chloramphenicol  Imipenem 

และ Gentamicin และจากการศกึษาความสามารถในการย่อยสลายเมด็เลือดแดงของแบคทเีรียโพรไบโอติกทั้ง 5 สายพันธุ์ พบว่า B. subtillis 

B. thurigiensis และ B. megaterium มีคุณสมบัติในการย่อยสลายเมด็เลือดแดงแบบเบต้า (-hemolysis) ส่วน B. polymyxa และ B. 

licheniformis ให้ผลเป็นแบบแกมม่า (-hemolysis) ดังนั้น จากคุณสมบัติการดื้ อยาของแบคทเีรียทั้ง 5 สายพันธุ์ พบว่าเป็นแบคทเีรียที่มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเป็นแบคทเีรียโพรไบโอติก ส่วนคุณสมบัติการย่อยสลายเมด็เลือดแดง พบว่า 2 สายพันธุ์ พบการย่อยสลายแบบ 

-hemolysis โดยความเป็นจริงน้ันการย่อยสลายเมด็เลือดแดงสามารถเกดิจากความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังน้ัน ควร

ด าเนินการยืนยันด้านอื่นๆ ถึงความเหมาะสมของการเป็นแบคทเีรียโพรไบโอติกต่อไป 

 

ค าส าคญั: แบคทเีรียโพรไบโอติก  Bacillus spp.  การดื้อต่อยาปฏชีิวนะ  การย่อยสลายเมด็เลือดแดง 

 

Abstract 

 In this study, the confirmation on suitability of probiotic bacterial application in human dietary product was investigated. 

Results showed that five tested strains were no resistance to all tested antibiotics which were ampicillin, tetracycline, 

chloramphenicol, imipenem and gentamicin. For the ability of red blood cell hemolysis of five tested strains, B. subtillis, B. 

thurigiensis and B. megaterium showed -hemolysis but B. polymyxa and B. licheniformis demonstrated -hemolysis. Therefore, 

the drug resistance ability of five tested strains showed the suitability of probiotic bacterial application in human dietary product. 

While the ability of red blood cell hemolysis of five tested strains represented that two strains of tested strains demonstrated -

hemolysis. Actually, the ability of red blood cell hemolysis of bacteria could be due to bio surfactant production. Results suggested to 

further confirm the other suitability aspects of probiotic bacterial application in human dietary product. 

 

Keywords: Probiotic bacteria, Bacillus spp., Antibiotic resistance, Hemolysis 
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บทคดัย่อ 

ในการศึกษานี้  ได้สนใจถึงโครงสร้างเฟส และโครงสร้างจุลภาคของผงผลึกเซรามิก (0.7)BaTiO
3
-(0.3)Bi

0.5
Na

0.5
TiO

3
 หรือ 

0.7BT-0.3BNT  ที่เตรียมโดยวิธมีิกซ์ออกไซด์ และวิธเีกลือหลอมเหลว โดยใช้ BaCO
3
, TiO

2
, Bi

2
O

3
 และ Na

2
CO

3
 เป็นสารตั้งต้น น าสารตั้ง

ต้นนี้ มาบดผสมเปียกกันเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง โดยใช้เอทานอลเป็นตัวกลางในการผสม  น าของผสมน้ีท าให้แห้ง คัดขนาด และท าการเผาแคลไซน์ที่

อุณหภูมิ 600-900
o
C เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ด้วยอัตราการให้ความร้อน 5

o
C/นาที เช่นเดียวกันทั้งสองวิธี ตรวจสอบโครงสร้างเฟสด้วยเทคนิคการ

เล้ียวเบนของรังสเีอกซ์ (XRD) พบว่าเง่ือนไขอุณหภมูิที่เหมาะสมส าหรับการเผาแคลไซน์ของผงผลึก 0.7BT-0.3BNT ที่เตรียมโดยวิธีมิกซ์ออกไซด์ 

และที่เตรียมโดยวิธีเกลือหลอมเหลว คือ ณ อุณหภมูิ 900 
o
C และ 600 

o
C ตามล าดับ จะเหน็ว่าวิธีเกลือหลอมเหลวนี้ ไปช่วยลดอุณหภมูิในการเผา

แคลไซน์ได้ ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด (SEM) น าไปหาขนาดของอนุภาค พบว่าอนุภาคของผงผลึก 

0.7BT-0.3BNT ที่เตรียมทั้งสองวิธน้ัีน มีการจับกันเป็นกลุ่มก้อน เมื่อหาขนาดอนุภาคเฉล่ียของผงผลึกจากภาพถ่าย SEM พบว่าขนาดอนุภาคเฉล่ีย

ของผงผลึก 0.7BT-0.3BNT ที่อุณหภมูิแคลไซน์ 600-900 
o
C อยู่ในช่วง 0.2-0.3 m. 

 

ค าส าคญั: (0.7)BaTiO
3
-(0.3)Bi

0.5
Na

0.5
TiO

3
, การเตรียมโดยวิธมีิกซ์ออกไซด์  การเตรียมโดยวิธเีกลือหลอมเหลว 

 

Abstract 

In the present study, the phase structure and microstructure of (0.7) BaTiO3-(0.3)Bi0.5Na0.5TiO3 or 0.7BT-0.3BNT ceramic 

powders prepared by mixed oxide and molten salt methods were investigated. Reagent grade BaCO3, TiO2, Bi2O3 and Na2CO3 powders were 

used as starting materials. The mixture of these powders was ground for 24h in ethanol using zirconia grinding media. The suspension was dried, 

sieved and subsequently calcined at 500-900
o
C for 2h with heating rate of 5

o
C/min for both methods. The phase structure was examined by x-

ray diffraction (XRD). It was found that, the optimum calcination temperature of 0.7BT-0.3BNT ceramic powders prepared by mixed oxide 

method and molten salt method were found at 900 and 600 
o
C, respectively. It was clear that the molten salt method could reduce the 

calcination temperature. The microstructure was examined by scanning electron microscopy (SEM) and the average particle sizes was measured 

from SEM micrographs. The results showed that the particles of 0.7BT-0.3BNT powders with both methods were rounded and agglomerated. 

The average particle sizes of 0.7BT-0.3BNT powders at 600-900 
o
C were between 0.2 to 0.3 m. 

 

Keywords: (0.7)BaTiO
3
-(0.3)Bi

0.5
Na

0.5
TiO

3
 powder, Mixed oxide method, Molten salt method 
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บทคดัย่อ 

ไมโครอาร์เอน็เอ (miRNA) เป็นอาร์เอน็เอขนาดเลก็ประมาณ 22 นิวคลีโอไทด์ที่ท  าหน้าที่ควบคุมการแสดงออกของยีนภายใน

เซลล์ เน่ืองจากข้อมูลเกี่ยวกบั miRNA ในสตัว์เศรษฐกจิ เช่น กุ้ง มีอยู่อย่างจ ากดั ดังนั้นการศกึษานี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะระบุยีนที่อยู่ภายใต้การ

ควบคุมด้วย miRNA ในกุ้งคุรุมะ (Marsupenaeus japonicus) เพ่ือยับยั้งการท างานของ miRNA การแสดงออกของยีนอาร์โกนอท 1 

(AGO1) ในกุ้งคุรมุะได้ถูกยับยั้งโดยใช้อาร์เอน็เอสายคู่ที่จ าเพาะ การแสดงออกของยีนในกุ้งที่ยับยั้งการแสดงออกของยีน AGO1 วิเคราะห์

โดยใช้เทคนิค microarray ซ่ึงผลการทดลองที่ได้ยืนยันโดยใช้เทคนิค quantitative real-time PCR จากผลการทดลองที่ได้พบว่า จาก 14411 

ยีน มียีนทั้งหมด 274 ยีนที่มีการแสดงออกเพ่ิมมากขึ้นในกุ้งที่ยับยั้งการแสดงออกของยีน AGO1 ซ่ึงยีนเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่จะถูกควบคุมด้วย 

miRNA ของกุ้งคุรมุะ เมื่อท าการวิเคราะห์ด้วยชีวสารสนเทศพบว่า ยีนเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกบักระบวนการต่างๆ ในระดับเซลล์ เช่น เมแทบอลิซึม 

การตอบสนองระดับเซลล์ การส่งสญัญาณภายในเซลล์ การควบคุมทางชีวภาพ วัฏจักรเซลล์ และการตายของเซลล์ เป็นต้น ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่า 

miRNA ควบคุมการแสดงออกของยีนในกระบวนการระดับเซลล์ต่างๆ ในกุ้งคุรมุะ 

 

ค าส าคญั: ไมโครอาร์เอน็เอ  กุ้งคุรมุะ  อาร์โกนอท 1  อาร์เอน็เอสายคู่ 

 

Abstract 

MicroRNAs (miRNAs) is a ∼22 nucleotides long non-coding RNA which functions as a regulator of an endogenous 

gene expression. In shrimp, the knowledge of miRNA-mediated gene regulation is still relatively limited. Therefore, in this study, we 

aimed to identify the transcripts which are regulated by miRNAs in kuruma shrimp (Marsupenaeus japonicus). The double-stranded 

RNA (dsRNA) corresponding to Argonaute-1 (AGO1) gene was used for in vivo gene silencing in shrimp. Transcriptome of the 

AGO1-knockdowm (AGO1-kd) shrimps was profiled by using microarray. Quantitative real-time RT-PCR (qPCR) was used for 

validation of the microarray data. From 14411 transcripts, 274 unique transcripts were found to be up-regulated specifically in 

AGO1-kd shrimp. These transcripts were considered as a potential target of shrimp miRNA. Bioinformatics analysis revealed that 

these transcripts were involved in several processes such as metabolism, cellular response, signal transduction, biological regulation, 

cell cycle, and cell death, suggesting that miRNA regulates a variety of cellular processes in shrimp. 

 

Keywords: miRNA, Kuruma shrimp, Argonaute-1, Double-stranded RNA 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของดาวฤกษ์บางดวงในกระจุกดาว M41 โดยท าการสงัเกตการณ์ที่หอดูดาวเฉลิม 

พระเกยีรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสมีา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) ซ่ึงผลค านวณปรากฏว่าดาวฤกษ์ที่ท  าการศึกษามี

ค่าอุณหภมูิยังผลอยู่ระหว่าง 9,949.93434 ถึง 12,882.1895 เคลวิน มีรัศมีระหว่าง 1.6903 ถึง 3.1731 เท่าของดวงอาทติย์ มีมวล 2.94 

ถึง 4.42 เท่าของดวงอาทติย์ และสามารถจัดจ าแนกประเภทของดาวฤกษ์เป็นสเปกตรัม B และ A ซ่ึงผลการศึกษาคุณสมบัติของดาวฤกษ์ทั้ง 

5 ดวงในกระจุกดาว M41 โดยการใช้เทคนิคโฟโตเมตรี พบว่าการที่ดาวฤกษ์ในกระจุกดาวมีอุณหภมูิ รัศมี มวล และชนิดของสเปกตรัมที่

คล้ายกนั ท าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกบัการก าเนิดของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวว่าน่าจะมีแหล่งก าเนิดจากแหล่งเดียวกนัมากยิ่งขึ้น 

 

ค าส าคญั: ดาวฤกษ์  กระจุกดาวM41  โฟโตเมตรี 

 

Abstract 

 This research was aimed to study star properties of some stars in M41 cluster. The data had been collected from Regional 

Observatory for the Public Nakhon Ratchasima, National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization). The 

results from calculation of the star properties were: the effective temperatures of 10,500.815 K, the radius of 2.00 R
sun

 - 4.07 R
sun

 

and the mass of 2.94 M
sun

 - 4.42 M
sun

. Its spectrum was B-class in terms of effective temperature. 

 

Keywords: Stars, M41 Cluster, Photometry 
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บทคดัย่อ 

การเพาะพันธุ์ปูแสม (Episesarma singaporense) มีส าคัญที่ต้องพิจารณาเพ่ือทดแทนผลผลิตปูแสมจากธรรมชาติ ปัจจัยหลักที่มี

ผลต่ออตัราการรอดของลูกปูแสมคืออาหารมีชีวิต เช่น โรติเฟอร์หรืออาร์ทเีมีย การศึกษาคร้ังนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยอิทธิพลของการให้

อาหารมีชีวิตต่างกันต่อการรอดตายของตัวอ่อนระยะ Zoea 1 ถึงระยะ Megalopa ซ่ึงเป็นการทดลองเล้ียงตัวอ่อนปูแสมระยะ Zoea 1 ด้วย

อาหารต่างกนัคือ โรติเฟอร์ อาร์ทเีมีย และโรติเฟอร์ร่วมกับอาร์ทเีมีย และการทดลองสิ้นสดุเมื่อตัวอ่อนปูแสมมีพัฒนาการสู่ระยะ Megalopa 

หรือตาย  จากผลการศึกษาพบว่าตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยอาหารร่วมคือโรติเฟอร์ร่วมกับอาร์ทเีมียสามารถพัฒนาการสรูะยะ megalopa 

และมีอัตราการรอดตายสูงสดุ (24.7%) และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทยีบกับการอนุบาลด้วยอาร์ทีเมียเพียง

อย่างเดียว (8.7%) ส่วนตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลโรติเฟอร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถมีชีวิตรอดและพัฒนาการเข้าสู่ระยะ Megalopa ส าหรับ

ระยะเวลาพัฒนาการของตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยระบบอาหารต่างกนั พบว่าตัวอ่อนปูแสมใช้เวลาในการเติบโตและพัฒนาจากระยะ Zoea 1 

จนเข้าสู่ระยะ Megalopa อยู่ในช่วง 21.6-22.9 วัน และระยะเวลาพัฒนาการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ระหว่าง  ตัว

อ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยอาหารต่างกนั ดังนั้นการวิจัยในคร้ังนี้ จึงบ่งช้ีว่าการใช้อาหารร่วมคือโรติเฟอร์ร่วมกับอาร์ทเีมียควรใช้ในการเพาะฟัก 

ตัวอ่อนปูแสม 

 

ค าส าคญั: ปูแสม (Episesarma singaporense)  โรติเฟอร์  อาร์ทเีมีย  อตัราการรอดตาย 

 

Abstract 

Nursing of sesarmid crab (Episesarma singaporense) has been considered to be important for replacement of natural 

production. The main factor that will be effect to survival rate of sesarmid larvae are live feed such as rotifer or artemia. The aim of 

this study is to investigate the effects of different live feeds on survival rate of Zoea 1 to Megalopa stage. The effects of different 

feeds on survival rate of the crab larval were investigated by fed the Zoea 1 larval of the crab with rotifer, Artemia or combinations 

of rotifer and Artemia. The experiment was terminated when all larvae had either metamorphosed to megalopa stage or died. The 

results revealed that the larvae fed a combination of rotifer and artemia showed the highest survival rate (24.7%) among all 

treatments throughout the experiment and significantly differ (p<0.05) with the survival rate of larvae fed Artemia (8.7%). The 

larvae fed rotifer only did not survive and metamorphose to Megalopa stage. When considering to development duration, the larval 

can develop from Zoea 1 stage to Megalopa stage within 21.6-22.9 days. In addition, the survival of larval did not significantly 

difference (p>0.05) after fed with different food protocols. Thus this research suggested that the combination of rotifer and Artemia 

should be used for hatchery cultivation of the sesarmid larval. 

 

Keywords: Sesarmid crab (Episesarma singaporense), Rotifer, Artemia, Survival rate  
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ ศึกษารูปแบบการระบาดของโรคติดเช้ือที่แพร่กระจายจากคนสู่คน เช่น โรคไข้หวัด หรือ โรคไข้หวัดใหญ่ โดยใช้

แบบจ าลองการระบาดบนแลตทซิสองมิติขนาด 100 x100 ให้แต่ละช่องแลตทซีคือบุคคลในสถานะต่างๆ ได้แก่ ผู้ เสี่ยงต่อการติดเช้ือ ผู้ติด

เช้ือ ผู้ที่ถูกตรวจพบ ผู้ที่หายจากโรค และ ผู้ที่ได้รับการรักษาโรค โรคจะแพร่จากผู้ติดเช้ือไปยังผู้ เสี่ยงต่อการติดเช้ือที่อยู่ในช่องแลตทีซ

ข้างเคียง คือ บน ล่าง ซ้าย และขวา ด้วยความน่าจะเป็นเท่ากนั จากการจ าลองแบบเมื่อให้ความน่าจะเป็นในการติดเช้ือสงูขึ้ นจาก 0.2 ถึง 0.9 

และความน่าจะเป็นในการตรวจพบคงที่ที่ 0.1 พบว่าจ านวนผู้ติดเช้ือสงูสดุเพ่ิมขึ้นจาก 1800 คน เป็น 6600 คน และเมื่อเพิ่มความน่าจะเป็น

ในการตรวจพบมากขึ้นจาก 0.1 ถึง 0.7 โดยที่ความน่าจะเป็นในการติดเช้ือคงที่ที่ 0.5 พบว่าจ านวนผู้ติดเช้ือสงูสดุลดลงจาก 5100 คน เป็น 

1800 คน เนื่องจากผู้ติดเช้ือจะกลายเป็นผู้ได้รับการรักษามากขึ้น ดังนั้น การควบคุมการระบาดจึงต้องเพ่ิมความน่าจะเป็นในการตรวจพบ 

 

ค าส าคญั: รปูแบบการระบาด  โรคติดเช้ือ  แบบจ าลองแลตทซิ 

 

Abstract 

This work studied the spread of infectious diseases which transmission from one person to another e.g. flu or influenza. We 

used lattice-based model on a 2-dimension 100x100 regular lattice. We assume that one individual is in each site that can be in one 

of five states i.e. susceptible, infected, detected, recovered, and vaccinated. Each susceptible can be infected only from infected 

neighbor sites with transmission probability. Infected individuals can be detected or recovered states with recovery rate or detected 

rete, respectively. In this work, detected individuals will quarantine and change states to vaccinated or recovered. From simulation 

results, we found that the infected number increase from 1800 to 6600 individuals as the transmission rate increases range 0.2 to 

0.9. While infected individuals decrease from 5100 to 1800 when detected rate increases from 0.1 to 0.7. 

              

Keywords: Epidemic pattern, Infectious diseases, Lattice-based model   
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บทคดัย่อ 

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนของผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ นที่มาอาศัยในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้นทุกๆ ปี โดยได้เข้ามาพัก

อาศัยในหลายรูปแบบทั้งอาศัยในหมู่บ้านผู้สูงอายุ อาคารชุดพักอาศัย บ้านหรือในรูปแบบสถานรับดูแลผู้สงูอายุ ท าให้สถานที่เหล่าน้ีเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญในการอยู่อาศยัของผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ น ผู้สงูอายุส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดจะใช้เวลา 80 - 90 % อยู่ในบ้าน โดยบ้าน

น้ันถือได้ว่าเป็นสถานที่พัก ก าบังกาย รักษาสขุภาพกายและจิตใจของผู้สงูอายุ นอกจากน้ีบ้านและสภาพแวดล้อมภายในบ้านท าให้ผู้สงูอายุที่

ป่วยท ากจิวัตรหรือกจิกรรมอย่างมีความสขุด้วยเช่นเดียวกนั จากการรวบรวมเอกสารพบว่าปัจจุบันในต่างประเทศมีการศึกษาในเร่ืองแสงและ

การใช้แสงส าหรับผู้สูงอายุอย่างมากมาย (Boyce, 1973; 2003) แต่ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในอาคารพักอาศัย

โดยเฉพาะในเร่ืองแสงสว่างเพื่อความพึงพอใจในการมองเหน็ของผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศกึษาอทิธพิลของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายในต่อความรู้สกึพึงพอใจต่อการมองเหน็ของผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ นที่อาศัยอยู่ในประเทศ

ไทย ผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ นในการศกึษาคร้ังน้ีคือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จากกลุ่มตัวอย่าง 24 คน ซ่ึงมีสภาพร่างกายปกติโดยไม่มีปัญหาเร่ือง

การเดินและทรงตัว เช่น การใช้ไม้เท้าหรือรถเข็น ไม่มีปัญหาเร่ืองการมองเห็นจนท าให้มองเหน็สภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ชัดเจนส่งผลให้ไม่

สามารถประเมินได้ และเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตชุมชน/ย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัย 4 ปัจจัย 

ได้แก่ 1) ชนิดของวิวที่มองผ่านหน้าต่าง 2) ค่าอุณหภมูิสขีองแสงโดยรอบ
1
 3) สขีองพ้ืนผวิห้องรับแขก และ 4) ลักษณะของโคมไฟ การศึกษา

ได้จ าลองภาพห้องรับแขกซ่ึงประกอบด้วยอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ด้วยโปรแกรม Dialux 4.12 และ Photoshop cs2 ส าหรับฉายให้ผู้ ร่วม

ทดลองดูจ านวน 13 ภาพ ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าส าหรับห้องรับแขกที่เหมาะสมกับความพึงพอใจในการมองเห็นน้ันควรเป็นห้องที่มอง

ออกไปนอกช่องเปิดเหน็วิวสวน และค่าอุณหภมูิสขีองแสงโดยรอบที่มีสโีทนขาว (CCT 4200K) รวมถึงวัสดุผิวห้องที่เป็นโทนเยน็ และมี

รปูแบบโคมไฟแบบดาวไลท ์

 

ค าส าคญั: แสงสว่าง  ผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ น  ความพึงพอใจในการมองเหน็ 

  

Abstract 

At the present, there are many Japanese senior citizens staying in Thailand, and their numbers tend to increase every year. 

They came to Thailand and are staying in various forms of residence, such as in form of elderly village, residential condominiums, 

house or elderly care centers. As a result, factors in terms of residential environment are essential for Japanese senior citizens. Most 

of senior citizens, regardless of their ethnicity, spend 80 - 90% of their time on staying home. Therefore, their homes are 

considered to be the senior citizens’ places of residence, shelters, physical and mental health care. Moreover, a home and its 

                                                           
1
 ค่าอุณหภมิูสขีองแสงโดยรอบ คือ ค่าที่บอกโทนสขีองแสงในพ้ืนที่ทั่วไปของห้องโดยมีหน่วยเป็นเคลวิน (K) หรือ Correlated Color Temperature (CCT)) หาก

ค่าอุณหภมิูสมีีค่าต ่าสขีองแสงจะเป็นสโีทนอบอุ่น แต่หากมีค่าสงูจะเป็นสโีทนเยน็ 
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environment also enable an unhealthy senior citizen to perform his or her routines and activities with happiness. From gathering 

documents, it is found that light and lighting are immensely studied for senior citizens in Western countries. However, there is no 

study of the environment in residential buildings, particularly with respect to the matter of visual preference of the Japanese senior 

citizens, who are staying in Thailand. 

The objective of this research project was to study influences of environmental factors on visual preference of the Japanese 

senior citizens, who were staying in Thailand. The target group of this study was Japanese senior citizens, who were over 60 years 

of age and in good health, not suffering from any problem of walking or balancing, such as using a mobility aid, not suffering from 

any problem of visibility, as much as not clearly seeing the environment and preventing the assessment, and staying in residential 

communities/neighborhoods in Bangkok. The effects of four factors were studied, which was comprised of: 1) Type of view seen 

through the window; 2) Color of the light (Color temperature of ambient light); 3) Color of room; and 4) Type of the luminaire. 

The study simulated 13 pictures of investigated rooms by using Dialux 4.12 and Photoshop CS6. The results of the study indicated 

that the most preferred interior environment for Japanese elderly staying in Thailand was comprised of a room with a view of garden 

while the ambient light is white (CCT 4200K) and the room color should be cool with down light installation. 

 

Keywords: Lighting, Japanese elderly, Visual preference 
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บทคดัย่อ 

 ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลง โดยส าหรับในประเทศไทยนั้นมีการใช้พลังงานมากเป็นอนัดบั

ที่สองของภมูิภาคเอเชียตะวันออก (ซ่ึงรวมประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย) รองจากประเทศจีน (กระทรวงพลังงาน, 2558) ซ่ึงหาก

พิจารณาสดัส่วนการใช้พลังงานในประเทศไทย พบว่าการใช้พลังงานในอาคารน้ันมีสดัส่วนที่สงูเมื่อเทยีบกบัการใช้พลังงานในส่วนอื่น โดยเมื่อ

เปรียบเทยีบกับอาคารประเภทอื่นๆ แล้วน้ัน อาคารที่ดูเหมือนจะมีอัตราส่วนการใช้พลังงานที่อยู่ในอันดับต้นๆ คือ อาคารห้างสรรพสนิค้า 

(กระทรวงพลังงาน, 2558) อาคารห้างสรรพสนิค้าเป็นอาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะจ าหน่ายสนิค้าให้กับลูกค้าจ านวนมากในพ้ืนที่ชุมชน

และจังหวัด ซ่ึงเป็นอาคารที่มีการใช้งานค่อนข้างสงู คือ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น. จึงท าให้อาคารห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่มีความ

จ าเป็นอย่างมากในเร่ืองความต้องการปริมาณแสงสว่างค่อนข้างมาก ซ่ึงยังมีผลท าให้เกดิการใช้พลังงานในส่วนไฟฟ้าแสงสว่างอย่างมากเช่นกัน 

โดยส่วนใหญ่แล้วกรอบอาคารของห้างสรรพสนิค้าจะเป็นคอนกรีต กระจกและอลูมิเนียมคอมโพสติซ่ึงมิได้มีการค านึงถึงอิทธิพลของแสงแดด

ที่เข้าไปในอาคาร ซ่ึงมีผลไม่เพียงแต่การเพ่ิมปริมาณความร้อนและภาระการท าความเยน็ให้กับอาคารดังกล่าว แต่ยังก่อให้เกิดแสงสว่างที่ไม่

เหมาะสมทั้งในแง่ของปริมาณและความสม ่าเสมอของแสงในพ้ืนที่ภายในอาคาร การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาอิทธิพลของฝ้าเพดานและห้ิง

แสงต่อการน าแสงธรรมชาติเข้ามาในอาคารห้างสรรพสินค้า โดยท าการจ าลองอาคาร CDS (Central Festival Samui) โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Dialux 4.10 ผลการศกึษาได้สรปุรปูแบบแผงกนัแดดแบบหิ้ งแสงและฝ้าเพดานที่เหมาะสมต่ออาคาร CDS เกาะสมุย 

จังหวัดสรุาษฏร์ธานีในแง่ความเหมาะสมของการส่องสว่างในอาคาร คือ รูปแบบห้ิงแสงที่มีระยะยื่นภายนอก 1.5 เมตร และมีการเอียงจาก

แนวระนาบ 0
O
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มีมุมเอยีงจากแนวระนาบ 10

O
 ผลการศกึษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัอาคารห้างสรรพสนิค้า

และอาคารอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนัเพ่ือเป็นการลดการใช้พลังงานและสภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาส าคัญในปัจจุบันต่อไป 

 

ค าส าคญั: ห้ิงแสง  ฝ้าเพดาน  ห้างสรรพสนิค้า  เกาะสมุย  การส่องสว่าง 

 

Abstract 

In current global warming is a serious issue and likely to get worse. Thailand use the second most energy in East-Asia 

(Including Japan, South Korea and Malaysia), after China. Compared to other segments, energy consumption in building tend to be 

higher and among other the consumption of energy in building, department store seem to be one of the most energy consumption. 

Department store is available to customers as it is opened from 9:00 up to 22:00 pm. As we can see large department store would 

have a huge need of lights, which leds to the large amount of electricity consumption. In most cases, the building skin façade of the 

store is made of concrete, glass and aluminium composite. The design of the builing skin façade did not take into account the 

influence of sunlight penetrated into the building. The effects of sunlight not only increase the amount of cooling load of the building 

but also cause improper lighting, both in terms of quantity and uniformity in the interior space. This study investigates the effect of 

the ceiling and light shelf on daylighting performance in department store. CDS (Central Festival Samui) was selected as a case 

study for this purpose. A computer program Dialux 4.10 was used to simulate the building. The results indicated that the appropriate 
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characteristics of light shelf and cieling for illumination appropriated for CDS (Central Festival Samui) Koh Samui, Surat Thani is a 

lightshelf with 1.5 m. exterior cantilever and 0
o
 inclination to the horizon using in conbination with a ceiling with 10

o
 inclination to 

the horizon. Results of this study may be applied to buildings, shopping malls and other buildings having similar characteristics in 

order to reduce energy use and global warming, a major problem in Thailand currently. 

 

Keywords: Light shelf, Ceiling, Department store, Samui Island, Illuminance 
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Abstract 

Diclofenac [2-(2, 6-dichloranilino) phenylacetic acid] is one of most widely used traditional nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs).  Many studies indicated that the carboxylic acid group involve in serious side effect occurrences such as gastric damage and 

hepatotoxicity, thus removal of the acid group might alleviate the aforementioned side effects. X-ray crystal structures of diclofenac/COX 

(COX-1 and COX-2) complex, however, show that the carboxylic moiety plays a role by interacting with tyrosine-385 and serine-530 of 

COX via hydrogen bonds. Surprisingly, an ionic interaction is not observed through this acid functionality. The finding suggested that, in order to 

remain the key hydrogen-bond interactions, the carboxylic group can be replaced by non-acid functionalities. In this study, compounds such as 

esters, amides, nitriles, and alcohol derivatives were synthesized and evaluated pharmacologically for COX inhibitory activities. The results 

showed that diclofenac is the most potent COX-1 and COX-2 inhibitor with %inhibition of 65 and 77, respectively at 10 µM concentration. In 

general, replacement of the carboxylic group of diclofenac with non-acid functionality leads to the dramatic decrease in inhibitory activity against 

COX-2, but not COX-1. The ester (RKNU070), secondary and tertiary amide (RKNU076–082), nitrile (RKNU072), and alcohol 

(RKNU071) derivatives are inactive against COX-2 but with %inhibition ranging from 12 to 44 against COX-1, whereas the primary amide 

derivative (RKNU074) possessed %inhibition of 59 and 59 against COX-1 and COX-2, respectively. Taken all together, it can be concluded 

that the acid property of diclofenac is essential for binding interaction against COX-2 but less important against COX-1. 

 

Keywords: Diclofenac, Cyclooxygenase, Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, Carboxylic acid 
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บทคดัย่อ 

ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนนั้นถูกสร้างขึ้นโดยมีสารคอเลสเตอรอลเป็นสารตั้งต้น ส่วนข้าวราแดงน้ันสามารถที่จะสร้างสาร monacolin 

k ได้ซ่ึงสารน้ีเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการลดคลอเลสเตอรอล ดังน้ัน จึงได้ท าการศึกษาว่าเมื่อรับประทานข้าวราแดงแล้วจะมีผลกระทบต่อฮอร์โมน

เทสโทสเทอโรนหรือไม่ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของข้าวราแดงที่ผลิตจากเช้ือ Monascus purpureus สายพันธุ์ CMU002U ต่อ

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในน า้ปัสสาวะและในเลือดของหนูขาวเลก็ แบ่งการทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มที่ 1 (T1) ควบคุม กลุ่มที่

2 (T2) ได้รับการป้อนข้าวราแดงบดปริมาณ 12 มิลลิกรัม/ตัว/วัน กลุ่มที่ 3 (T3) ได้รับการป้อนสารสกัดจากข้าวราแดงปริมาณ 12 

มิลลิกรัม/ตัว/วัน และกลุ่มที่ 4 (T4) ได้รับยา Rosuvastatin ปริมาณ 0.1 มิลลิกรัม/ตัว/วัน ใช้ระยะเวลาการทดลองทั้งสิ้น 35 วัน ระหว่าง

การทดลองช่ังน า้หนักหนูตลอดการทดลอง เกบ็น า้ปัสสาวะทุกๆ สปัดาห์ และเกบ็เลือดในวันสดุท้ายของการทดลอง การวิเคราะห์ผลต่อระดับ

ฮอร์โมน ด้วยวิธี ELIZA (Enzyme-linked immunosorbent assay) พบว่าน า้หนักตัวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนระดับฮอร์โมนเทส

โทสเตอโรนในปัสสาวะ พบว่ากลุ่มที่ได้รับข้าวราแดงบด สารสกัดข้าวราแดง และยา Rosuvastatin มีผลท าให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

ลดลงและแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ส าหรับการวัดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนของหนูขาวในซีร่ัม พบว่าระดับ

ฮอร์โมนมีค่าใกล้เคียงกนัในทุกกลุ่มการทดลองและไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P<0.05) จากผลการทดลองคร้ังน้ีสรุปว่าข้าวราแดงที่

ผลิตจากเช้ือ Monascus purpureus สายพันธุ์ CMU002U เมื่อน ามาทดสอบกับหนูขาวเลก็ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของน า้หนักตัว แต่มี

แนวโน้มท าให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในปัสสาวะลดลง แต่ไม่ส่งผลต่อระดับฮอร์โมนในซีร่ัม อย่างไรกต็ามควรวิจัยเพ่ิมเติมด้านการวัด

ปริมาณของคลอเรสเตอรอล ในเลือดเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ผลต่อไป  

 

ค าส าคญั: ข้าวราแดง  เช้ือ Monascus purpureus สายพันธุ ์CMU002U เทสโทสเตอโรน  คลอเรสเตอรอล 

 

Abstract 

Testosterone hormone contains Cholesterol is the precursor. The red rice mold can be a substance monacolin k, which it is 

a substance that has the effect of reducing cholesterol. So it studies on red rice mold will have an impact on testosterone hormone or 

not.The objective of this study was to investigate the effects of red mold rice produced by Monascus purpureus CMU002U on 

testosterone hormone in urine and serum of mice. Subjects were divided into 4 groups, namely: Group 1 (T1), the control group, 

Group 2 (T2) fed by crushed red mold rice, Group 3 (T3) fed by extracted red mold rice of 12 mg/boy/day and Group 4 (T4) fed 

by Rosuvastatin approximately 0.1 mg/body/day. The experimentation period lasted for 35 days. During such a period, the weights 
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of the mice were weighed and their urines were collected every week. Their bloods were collected on the last day and their hormone 

levels were analyzed by means of ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay). The findings can be summarized as follows: It was 

found that the weights of the mice were insignificant different (p<0.05) and that the decreased testosterone hormones in urine of the 

mice in the last 3 groups were significant different. As for their testosterone hormones in serum, they were more or less in the same 

level and insignificant different. Therefore, based on this study, it can be concluded that red mold rice produced by Monascus 

purpureus CMU002U has no significant effects on the weights of the mice but there is a tendency that it can decrease their 

testosterone hormones in urine but not their testosterone hormones in serum on the last day of the experimentation. However, it is 

suggested that a further study on their effects on the quantity of their cholesterols in the blood be investigated. 

 

Keywords: Red Mold Rice, Monascus purpureus CMU002U, Testosterone, Cholesterol 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาผลของข้าวราแดงที่ผลิตจากเช้ือ Monascus purpureus สายพันธุ์ CMU002U ต่อระดับฮอร์โมน

คอลติซอลในน า้ปัสสาวะ และในซีร่ัมของหนูขาวเลก็ แบ่งการทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี กลุ่มที่1(T1) ควบคุม กลุ่มที่ 2 (T2) ได้รับการ

ป้อนข้าวราแดงบดปริมาณ 12 มิลลิกรัม/ตัว/วัน กลุ่มที่ 3 (T3) ได้รับการป้อนสารสกดัจากข้าวราแดงปริมาณ มิลลิกรัม/ตัว/วัน และกลุ่มที่4 

(T4) ได้รับยา Rosuvastatin ปริมาณ 0.1 มิลลิกรัม/ตัว/วัน ใช้ระยะเวลาการทดลองทั้งสิ้น 35 วัน ระหว่างการทดลองช่ังน า้หนักหนูตลอดการ

ทดลอง เกบ็น า้ปัสสาวะทุกๆ สปัดาห์ และเกบ็เลือดในวันสดุท้ายของการทดลอง การวิเคราะห์ผลต่อระดับฮอร์โมน ด้วยวิธี ELISA (Enzyme-

linked Immunosorbent assay) พบว่าน า้หนักของหนูทุกกลุ่มการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  ส่วนระดับฮอร์โมนคอลติซอลใน

ปัสสาวะพบว่า กลุ่มที่ได้รับข้าวราแดง, สารสกดัจากข้าวราแดง และยา Rosuvastatin มีผลท าให้ระดับฮอร์โมนคอลติซอลลดลงแต่ไม่แตกต่าง

กนัทางสถิติ (P <0.05) ส าหรับการวัดระดับฮอร์โมนคอลติซอลของหนูขาวในซีร่ัม พบว่าระดับฮอร์โมนในซีร่ัมมีค่าใกล้เคียงกันในทุกกลุ่มการ

ทดลองและไม่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ (P<0.05) จากผลการทดลองคร้ังนี้ สรุปว่าข้าวราแดงที่ผลิตจากเช้ือ Monascus purpureus สาย

พันธุ ์CMU002U เมื่อน ามาทดสอบกบัหนูขาวเลก็ไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของน า้หนักตัว แต่มีแนวโน้มช่วยในการลดระดับฮอร์โมนคอล

ติซอนในปัสสาวะได้ แต่ไม่ส่งผลต่อระดับฮอร์โมนในซีร่ัมในวันสดุท้ายของการทดลอง อย่างไรกต็ามควรมีการทดลองและวิจัยเพิ่มเติมด้านการ

วัดปริมาณของคลอเรสเตอรอล ในเลือดเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ต่อไป 

 

ค าส าคญั: ข้าวราแดง เช้ือ Monascus purpureus สายพันธุ ์CMU002U  ฮอร์โมนคอลติซอล 

 

Abstract 

The objective of this study was to investigate the effects of red mold rice produced by Monascus purpureus CMU002U on 

cortisol hormone in urine and serum of mice. Subjects were divided into 4 groups, namely: Group 1 (T1), the control group, Group 

2 (T2) fed by crushed red mold rice, Group 3 (T3) fed by extracted red mold rice of 12 mg/boy/day and Group 4 (T4) fed by 

Rosuvastatin approximately 0.1 mg/body/day. The experimentation period lasted for 35 days. During such a period, the weights of 

the mice were weighed and their urines were collected every week. Their bloods were collected on the last day and their hormone 

levels were analyzed by means of ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay). The findings can be summarized as follows: It was 

found that the weights of the mice were insignificant different (p<0.05) and that the decreased cortisol hormones in urine of the mice 

in the last 3 groups were also insignificant different. As for their cortisol hormones in serum, they were more or less in the same 
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level and insignificant different. Therefore, based on this study, it can be concluded that red mold rice produced by Monascus 

purpureus CMU002U has no significant effects on the weights of the mice but there is a tendency that it can decrease their cortisol 

hormones in urine but not their cortisol hormones in serum on the last day of the experimentation. However, it is suggested that a 

further study on their effects on the quantity of their cholesterols in the blood be investigated. 

. 

Keywords: Red Mold Rice, Monascus purpureus CMU002U, Cortisol hormone  
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาการเคล่ือนที่ของสเปิร์มในสารละลายไครโอโพรเทคแทนทม์ีความส าคัญโดยตรงต่อการพัฒนาวิธีการแช่แขง็น า้เช้ือให้

ประสบผลส าเรจ็ น า้เช้ือปลาไน (Cyprinus carpio) ถูกน ามาเจือจางในสารละลายบัฟเฟอร์ (Calcium-free Hank’s balanced salt solution; 

Ca-F HBSS) ที่มีสารไครโอโพรเทคแทนทแ์ตกต่างกนั 5 ชนิด (ไดเมทธลิซัลฟอกไซด์ พรอพไพลีนไกลคอล เอทไธลีนไกลคอล อะเซทธาไม 

และซโูครส) ที่ความเข้มข้นสดุท้าย 4 ระดับ (5  10  15 และ 20%) แล้วท าการประเมินการเคล่ือนที่สเปิร์มแบบ progressive movement ที่

ระยะเวลาต่างๆ กัน (0  10  20  30  60  90  120  150 และ 180 นาท)ี หลังการเกบ็รักษาน า้เช้ือที่ถูกเจือจางใน tissue culture flask ที่

อุณหภูมิห้อง พบว่าความเข้มข้นของสารไครโอโพรเทคแทนทท์ี่สงูขึ้ น และระยะเวลาเกบ็รักษาที่นานขึ้ น มีผลท าให้การเคล่ือนที่ของสเปิร์ม

ลดลง สารไครโอโพรเทคแทนทท์ี่มีความเป็นพิษต่อสเปิร์มปลาไนต ่าที่สดุคือ ไดเมทธลิซัลฟอกไซด์ และสารไครโอโพรเทคแทนทท์ี่มีความเป็น

พิษต่อสเปิร์มปลาไนสงูที่สดุคือ อะเซทธาไม โดยล าดับความเป็นพิษของสารไครโอโพรเทคแทนทท์ี่มีต่อการเคล่ือนที่ของสเปิร์มปลาไนจากต ่า

ไปสงู คือ ไดเมทธลิซัลฟอกไซด์ < พรอพไพลีนไกลคอล < เอทไธลีนไกลคอล < ซูโครส < อะเซทธาไม การน าสารไครโอโพรเทคแทนทไ์ปแช่

แขง็น า้เช้ือปลาไนต่อไป ควรใช้ไดเมทธลิซัลฟอกไซด์ พรอพไพลีนไกลคอล เอทไธลีนไกลคอลที่ความเข้มข้น 5 - 20% ในระยะเวลาสมดุลไม่

เกนิ 30 นาทเีพราะสเปิร์มยังคงมีการเคล่ือนที่สงูกว่า 90% 

 

ค าส าคญั: ปลาไน  ไครโอโพรเทคแทนท ์ น า้เช้ือ  การเคล่ือนที่ของสเปิร์ม 

 

Abstract 

 Study about motility of sperm diluted in cryoprotectant plays an important role in the success of development of sperm 

cryopreservation. Common carp (Cyprinus carpio) semen was dissolved in Calcium-free Hank’s balanced salt solution (Ca-F 

HBSS) containing five types of cryoprotectants (dimethyl sulfoxide; DMSO, propylene glycol; PG, ethylene glycol; EG, acetamide 

and sucrose) at four concentration levels (5, 10, 15 and 20%) and evaluated progressive movement of sperm motility at different 

intervals (0, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 and 180 min.) after storage in tissue culture flasks at room temperature. Results 

showed that an increase in cryoprotectant concentration and storage time had a negative effect on sperm motility. Lowest toxicity of 

cryoprotectant was found in DMSO while acetamide had the highest toxicity on sperm motility. Degree of cryoprotectant toxicity 

increased as following: DMSO < PG < EG < sucrose < acetamide. DMSO, PG and EG at concentration levels of 5-20% would be 

incorporated in semen cryopreservation program of C. carpio at equilibration time less than 30 min. due to high sperm viability 

(>90%) during storage. 

  

Keywords: Common carp, Cryoprotectant, Semen, Sperm motility 
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บทคดัย่อ 

ในการศกึษาคร้ังน้ีได้ท าการศกึษาถึงผลของสารสกัดผสมพริกช้ีฟ้าและตะไคร้ต่อปริมาณแบคทเีรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดใน

หมึกแปรรูป โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 9 ชุดการทดลอง คือ ชุดที่ 1 เติมน ้ากล่ันและไม่เติมแบคทีเรีย ชุดที่ 2 เติมสารสกัด A 

35% และไม่เติมแบคทเีรีย ชุดที่ 3 เติมสารสกัดสมุนไพรผสม และไม่เติมแบคทเีรีย ชุดที่ 4 ไม่เติมสารสกัดสมุนไพรผสม และเติม MRSA 

T18 ชุดที่ 5 เติมสารสกัดสมุนไพรผสม และเติม MRSA T18 ชุดที่ 6 ไม่เติมสารสกัดสมุนไพรผสม และเติม P. aeruginosa DS001 ชุด

ที่ 7 เติมสารสกดัสมุนไพรผสม และเติม P. aeruginosa DS001 ชุดที่ 8 ไม่เติมสารสกัดสมุนไพรผสม และเติม E. tarda biogroup 1 DS002 

และชุดที่ 9 เติมสารสกัดสมุนไพรผสม และเติม E. tarda biogroup 1 DS002 จากผลการทดลองพบว่าทุกชุดการทดลองแบคทเีรียกลุ่มเฮท

เทอโรโทรปทั้งหมดมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยตลอดระยะเวลาการทดลอง 28 วัน และในวันสดุท้ายพบว่ามีปริมาณแบคทเีรียกลุ่มเฮทเทอโร

โทรปทั้งหมดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้น จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าสารสกัดผสมพริกช้ีฟ้าและตะไคร้ใน

คร้ังน้ียังมีความสามารถไม่เพียงพอในการยับยั้งการเจริญของแบคทเีรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในหมึกแปรรปู ซ่ึงต้องท าการศึกษาในการ

เพิ่มศกัยภาพด้านต่างๆ ของสารสกดัผสมพริกช้ีฟ้าและตะไคร้ต่อไป 

 

ค าส าคญั: สารสกดัผสมพริกช้ีฟ้าและตะไคร้  แบคทเีรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด  หมึกแปรรปู 

 

Abstract 

In this study, Effect of cayenne pepper and lemon grass extracts on total heterotrophic bacteria in processed squid was 

investigated. There were 9 treatments which were treatment 1 (addition of water and no added bacteria), treatment 2 (35% A extract 

and no added bacteria), treatment 3 (addition of mixed herb extract and no added bacteria), treatment 4 (no added mixed herb 

extract and addition of MRSA T18), treatment 5 (addition of mixed herb extract and MRSA T18), treatment 6 (no added mixed 

herb extract and addition of P. aeruginosa DS001), treatment 7 (addition of mixed herb extract and 

P. aeruginosa DS001), treatment 8 (no added mixed herb extract and addition of E. tarda biogroup 1 DS002), and treatment 9 

(addition of mixed herb extract and E. tarda biogroup 1 DS002). Results showed that total heterotrophic bacteria in all of 

experiments demonstrated slightly changed all along the experiment for 28 days. At the end of experiment amount of total 

heterotrophic bacteria in all the experiment were not significant difference (P>0.05). Therefore, results concluded that cayenne 

pepper and lemon grass extracts used in this study had not enough potential for apparent inhibition of total heterotrophic bacteria in 

processed squid products. The further study should enhance the efficacy of cayenne pepper and lemon grass extracts. 

 

Keywords: Cayenne pepper and lemon grass extracts, Total heterotrophic bacteria, Processed squid 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ ได้ท าการเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์บนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอน ด้วยวิธ ีรีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน 

สปัตเตอริง จากเป้าเซอร์โคเนียมในแกส๊ผสมระหว่างอาร์กอน ออกซิเจน และไนโตรเจน เพ่ือศึกษาผลของอัตราการไหลของออกซิเจนของต่อ

โครงสร้างฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ การศึกษาโครงสร้างผลึกและลักษณะพ้ืนผิวของฟิล์มด้วยเทคนิค XRD, AFM และ  

FE-SEM จากผลการศึกษาพบว่าเมื่อเพ่ิมอัตราไหลแกส๊ออกซิเจนฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์เปล่ียนจากสเีหลืองทองเป็นสเีหลือง

อ่อน และใส ที่อตัราไหลแกส๊ออกซิเจนในช่วง 0.4 sccm ถึง 0.6 sccm ได้ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ (Zr
2
ON

2
) ที่มีโครงสร้างผลึก

แบบบอดี้-เซนเตอร์ คิวบิค (bcc) ที่ระนาบ (211)  (222)  (400)  (332)  (440) และ (622) ตามล าดับ โดยมีระนาบ (222) เป็น

ระนาบหลัก โดยที่อตัราไหลแกส๊ออกซิเจนเท่ากบั 0.6 sccm มีความเป็นผลึกสงูที่สดุ และอัตราไหลแกส๊ออกซิเจนมีผลต่อความหนาของฟิล์ม

บาง คือเมื่ออตัราไหลแกส๊ออกซิเจนเพ่ิมขึ้นจาก 0.2 sccm เป็น 0.6 sccm พบว่าฟิล์มบางที่เคลือบได้มีความหนาลดลงจาก 0.979 um เป็น 

0.899 um 

 

ค าส าคญั: ฟิล์มบาง  เซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์  อตัราไหลแกส๊ออกซิเจน  โครงสร้างผลึก  ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง 

 

Abstract 

The present work investigates structure of zirconium oxynitride (Zr
2
ON

2
) thin films deposited on glass and silicon wafers 

substrates by reactive DC magnetron sputtering of a zirconium target in an argon-oxygen-nitrogen mixture in order to study the 

effect of oxygen flow rate on structure of Zr
2
ON

2
 thin films. The crystal structure and morphology of films were study by XRD, 

AFM and FE-SEM. The results show that the color of the Zr
2
ON

2
 thin film changed from yellow gold, light yellow, and transparent 

when increasing oxygen flow rate. The flow rate of oxygen at 0.4 sccm to 0.6 sccm was Zr
2
ON

2
 thin films with the crystal structure 

of the body-centered cubic (bcc) the plane (211), (222), (400), (332), (440) and (622) respectively. With the plane (222) 

with preferred orientation, the oxygen gas at a flow rate of 0.6 sccm had the highest crystals. When the oxygen flow rate increased 

from 0.2 sccm to 0.6 sccm, it was found that a thin film coating thickness was decreased from 0.979 um to 0.899 um. 

 

Keywords: Thin films, Zirconium oxynitride, O
2
 flow rate, Crystal structure, DC magnetron sputtering  
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บทคดัย่อ 

 ในการศกึษาคร้ังน้ี ท าการศกึษาผลของการใช้อุณหภมูิในการละลายถุงน า้เช้ือกุ้งแชบว๊ยแช่แขง็ที่เกบ็รักษาในไนโตรเจนเหลว โดยใช้

อุณหภมูิในการละลายที่แตกต่างกัน 4 ระดับ คือ 30°C นาน 5 นาท ีและ 50°C, 70°C และ 90°C นาน 2 นาท ีแล้วท าการประเมิน

เปอร์เซน็ต์สเปิร์มที่มีชีวิตในถุงน า้เช้ือแช่แขง็ทนัทหีลังการละลาย โดยการย้อมสสีเปิร์มด้วยเทคนิค Eosin-Nigrosin ผลการศึกษาพบว่าการใช้

อุณหภมูิในการละลายถุงน า้เช้ือกุ้งแชบว๊ยแช่แขง็ที่อุณหภมูิ 30°C นาน 5 นาท ีมีค่าเปอร์เซน็ต์สเปิร์มที่มีชีวิตสงูที่สดุ (85.1±1.4%) แตกต่าง

จากวิธกีารละลายทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้น การใช้อุณหภมูิการละลายที่ 30°C นาน 5 นาท ีจึงมีความเหมาะสมที่สดุ

ในการใช้ละลายถุงน า้เช้ือกุ้งแชบว๊ยแช่แขง็ 

 

ค าส าคญั: วิธกีารละลาย  การแช่แขง็  ถุงน า้เช้ือ  กุ้งแชบว๊ย  Penaeus merguiensis 

 

Abstract 

This study was designed to determine the effect thawing temperature on sperm viability of Banana prawn (Penaeus 

merguiensis) spermatophores under cryostorage using four different thawing methods including 30°C for 5 min and 50°C, 70°C and 

90 °C for 2 min. Percentage of viable sperm of post-thawed spermatophores was assessed immediately after thawing using Eosin-

Nigrosin staining technique. The result demonstrated that thawing method using a temperature of 30°C for 5 min exhibited the 

highest percentage of viable sperm (85.1±1.4%), significantly different from other thawing methods (P<0.05). Therefore, the use of 

thawing at temperature 30°C for 5 min was the most suitable method for cryopreserved viability of Banana prawn spermatophores. 

 

Keywords: Thawing method, Cryopreservation, Spermatophore, Banana prawn, Penaeus merguiensis 
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Laser Spreads Beam as Line for Laboratory: Reflection and Refraction of Light 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแหล่งก าเนิดแสงส าหรับปฏบิัติการการสะท้อนและหักเหของแสง โดยใช้เลเซอร์ไดโอดความยาว

คล่ืน 650 นาโนเมตร และอาศยัการหักเหของแสงผ่านเลนสโ์พเวลล์เพื่อกระจายแสงให้เป็นล าแสงแบบเส้น พบว่าล าแสงแบบเส้นที่ได้มีความ

เข้มสงูและมีการเปล่ียนแปลงความเข้มแสงไม่เกิน 20% ในช่วงการใช้งาน 30 เซนติเมตร และสามารถมองเหน็แนวล าแสงได้ในบริเวณที่มี

ความสว่างมากถึง 700 ลักซ์ภายใต้แสงโทนสเีหลือง และ 2000 ลักซ์ภายใต้แสงโทนสขีาว เหมาะสมในการน ามาใช้เป็นแหล่งก าเนิดแสงแทน

กล่องแสงแบบหลอดไส้ซ่ึงมีข้อจ ากดัในการมองเหน็ล าแสงได้ในบริเวณที่มีความสว่างไม่เกนิ 60 ลักซ์ 

 

ค าส าคญั: เลเซอร์กระจายล าแสงแบบเส้น  การสะท้อน  การหักเห  แหล่งก าเนิดแสง 

 

Abstract 

This research aims to develop a light source for the experiment of the reflection and refraction of light. The light source is 

laser diode wavelength 650 nm and powell lens was used to spread a beam as line. The line laser light source has high intensity and 

variation less than 20% in 30 cm range. The line laser beam was visible in an area of brightness up to 700 lux for warm white light 

and 2000 lux for cool white light. The line laser beam is suitable for use as a light source instead of traditional incandescent light 

source which has limited visibility in low light less than 60 lux. 

 

Keywords: Line laser, Reflection, Refraction, Light source 
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แนวคิดการจดัเก็บขอ้มูลจากสถานตีรวจวดัอากาศระยะไกลแบบอตัโนมติัโดยผ่าน

เครือข่าย GPRS และเว็บไซตบ์ริการเก็บขอ้มูล 

เกรียงศักด์ิ พรมภักด์ิ
 

 
 The Concept of Storing Data from a Remote Automatic Weather Station Through GPRS 

Network and Online Storage Service 
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บทคดัย่อ 

 เคร่ืองมือส าหรับตรวจวัดสภาพอากาศมีความส าคัญต่อนักสิ่งแวดล้อมและนักอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงใช้ในการวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ของ

สิ่งแวดล้อม แล้วน าพารามิเตอร์เหล่านี้ ไปใช้ในการประเมินคุณภาพชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงการท านายภัยพิบัติต่างๆ จากธรรมชาติ  

ในงานวิจัยน้ีได้น าเสนอแนวคิดการจัดเกบ็ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศระยะไกลที่วัดค่าอุณหภมุิและความช้ืนของอากาศอัตโนมัติโดยไม่ต้อง

ใช้คนและส่งข้อมูลแบบไร้สายผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ GPRS ไปเกบ็และแสดงผลที่เวบ็ไซต์บริการบันทกึข้อมูลแบบออนไลน์ Google Docs 

Spreadsheet ดังนั้น ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งสถานีตรวจวัดไว้ที่สถานที่ใดกไ็ด้ที่เครือข่ายโทรศพัทเ์ข้าถึง และสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่าน้ีจากที่ใด

กไ็ด้ๆ ตลอด 24 ช่ัวโมงด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มือถือ แทบ็เลต็ โน๊ตบุค หรือคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่ออินเตอร์เนต็ จากการทดลองใช้งาน

ระบบที่น าเสนอในการเกบ็ค่าอุณหภมูิและความความช้ืนของอากาศเป็นระยะเวลาหน่ึงวันในห้องๆ หนึ่งพบว่า ระบบสามารถใช้งานได้จริง 

เช่ือถือได้และมีความเสถียร 

 

ค าส าคญั: สถานีตรวจอากาศ  จีพีอาร์เอส  ออนไลน ์ ระยะไกล  ไร้สาย 

 

Abstract 

Tools for monitoring weather conditions are important to environmentalists and meteorologists. They are used to measure 

the parameters of the environment. These parameters are then used to assess the quality of human life as well as to predict natural 

disasters. This research proposes the development of a prototype remote weather station used to measure the temperature and 

humidity of the air in any place that is away from the user. It can measure weather data automatically and transmit data via the GPRS 

network to store and display on the online storage service (Google Docs Spreadsheet). Thus, users will be able to setup the proposed 

weather station at any place where mobile network access and to access the measured parameters from anywhere by devices, such as 

mobile phones, tablets, notebooks or computers, connecting with internet network over 24 hours. From the experimental result of 

measuring and recording the temperature and humidity of air for one day, it can be found that the proposed system has the reliability 

and stability. 

 

Keywords: Weather station, GPRS, Online, Remote, Wireless 
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บทคดัย่อ 

 ใบบัวหลวงเป็นแหล่งของสารประกอบที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาสภาวะการสกดัต่อสมบัติสารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพของสารสกดัใบบัวหลวงพันธุแ์หลมชมพูอบแห้งโดยใช้ลมร้อน โดยศกึษาอทิธพิลของชนิดตัวท าละลาย อตัราส่วนของใบบัวและตัว

ท าละลาย ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด สารกาบา และสมบัติการต้านอนุมูลอสิระของสารสกดัใบบัวที่

ได้ ตัวท าละลายที่ศกึษาม ี 3 ชนิด ได้แก่ น า้ เอทานอล และเมทานอล โดยศกึษาความเข้มข้นของเอทานอล และเมทานอล ที่ 3 ระดับ คอื 

60%, 80% และ 100% (v/v)  ศกึษาอตัราส่วนของใบบัวและตัวท าละลาย 4 ระดับ ได้แก่ 1:100, 1:150, 1:200 และ 1:250 (g/ml) จากการ

ทดลองพบว่า ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในสารสกดัใบบัวที่ได้จากการสกดัด้วยเอทานอล 60%, 80% และเมทานอล 80% ไม่ต่างกนั

อย่างมีนัยส าคัญ (P0.05) แต่สารสกดัใบบัวที่ได้จากการสกดัด้วยเอทานอล 80% มีสารกาบา และค่า vitamin C equivalent antioxidant 

capacity สงูที่สดุ จึงเลือกมาศกึษาอตัราส่วนของใบบัวและตัวท าละลาย  พบว่าการสกดัที่อตัราส่วน 1:200 g/ml จะได้สารสกดัที่มีค่า vitamin C 

equivalent antioxidant capacity และปริมาณสารกาบามากที่สดุ ดังน้ันชนิดของตัวท าละลายและอตัราส่วนที่เหมาะสมในการสกดัคือ สกดัด้วยเอ

ทานอล 80% ที่อตัราส่วน 1:200 g/ml 

 

ค าส าคญั: ใบบัว  ฟีนอลิก  ฟลาโวนอยด์  กาบา  สมบัติการต้านอนุมูลอสิระ  

 

Abstract 

 Nelumbo nucifera Gaertn. leaf is source of bioactive compounds.  This research aimed to study the extraction conditions on properties 

of bioactive compounds of East Indian lotus leaves extract.  The lotus leaves were dried in hot air oven.  Effect of solvents, ratio of lotus leaves 

and solvent on total phenolic compounds, total flavonoid content, GABA content and antioxidant capacity of the lotus leaves extract were 

investigated.  The 3 solvents, water, ethanol and methanol were used.  The concentration of ethanol and methanol were varied at 60%, 80% and 

100% (v/v).  The ratios of lotus leaves and solvent were varied at 1:100, 1:150, 1:200 and 1:250 (g/ml).  It was found that the total 

phenolic compounds of the lotus leaves extract using 60%, 80% ethanol and 80% methanol were not significantly different (P0.05).  But the 

lotus leaves extract using 80% ethanol had highest GABA content and vitamin C equivalent antioxidant capacity.  So the 80% ethanol was used 

to study the effect of ratio of lotus leaves and solvent further.  It was found that the lotus leaves extract using the ratio at 1:200 (g/ml) had 

highest vitamin C equivalent antioxidant capacity and GABA content.  The optimized extraction of lotus leaves was using 80% ethanol at the 

ratio 1:200 (g/ml).  

 

Keywords: Lotus leaves, Phenolic, Flavonoid, GABA, Antioxidant capacity 
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บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศกึษาอทิธพิลของเถ้าหนักซึ่งเป็นวัสดุพลอยได้จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง 

ต่อสมบัติของปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ โดยท าการปรับปรุงคุณภาพของเถ้าหนักด้วยการบดเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เถ้าหนักจะถูกน ามาใช้ทดแทน

ปูนซีเมนต์ในอตัราส่วนร้อยละ 10  20  30  และ 40 โดยน า้หนัก เพ่ือท าการศึกษาก าลังอัด ความหนาแน่น การดูดซึมน า้ และค่าความพรุน

ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ระยะเวลาในการบ่ม 7  14  และ 28 วัน จากผลการทดลองพบว่าค่าก าลังอัดของมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าหนักในทุกๆ

อตัราส่วนการแทนที่ จะมีค่าก าลังอดัที่เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้น และในการแทนที่ในอตัราส่วนร้อยละ 10 จะมีค่าก าลังอดัสงูกว่ามอร์ตาร์

ควบคุมทุกระยะเวลาในการบ่ม ส่วนค่าการดูดซึมน า้และความพรนุจะมีความสมัพันธไ์ปในทศิทางเดียวกนัและมีค่าสงูกว่ามอร์ตาร์ควบคุม 

 

ค าส าคญั: ก าลังอดั  เถ้าหนัก  วัสดุปอซโซลาน  วัสดุผสมที่ใช้ซีเมนต์ 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of bottom ash, a by-product from Mae Moh power plant; Lampang 

province, on the properties of Porland cement mortars. In this research, coal bottom ash was firstly ground by ball milling for 24 

hours and then used as cement replacement material at 0, 10, 20, 30 and 40 percent by weight. Water to binder (cement and coal 

bottom ash) ratio was kept to the constant of 0.5. Compressive strength, density, water absorption and porosity of the mortars were 

studied at the age of 7, 14 and 28 days. The results showed that the compressive strength of mortars containing coal bottom ash of 0 

- 40 wt% was increased with increasing curing times. As can be seen, the compressive strength of mortar with 10 wt% of coal 

bottom ash was higher than that of the control mortar. Moreover, the water absorption was directly correlated to the porosity and was 

higher than that of the control mortar. 

 

Keywords: Compressive strength, Coal bottom ash, Pozzolan, Cement-based composites 
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บทคดัย่อ 

 การแช่เยือกแขง็เจลสตาร์ชข้าวเจ้าจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงสมบัติของเจล ท าให้เกิดโครงสร้างฟองน า้ (spongy structure) 

และการแยกตัวของน า้ (syneresis) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการยอมรับของผู้บริโภค งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของชนิดไฮโดร

คอลลอยด์ต่อลักษณะเนื้อสมัผสั และการแยกตัวของน า้ในเจลสตาร์ชข้าวในสภาวะด่าง แช่เยือกแข็ง โดยวางแผนการทดลองด้วย Plackett and 

Burman โดยเติมไฮโดรคอลลอยด์ชนิดต่างๆ ได้แก่ konjac glucomannan, xanthan gum, carboxymethylcellulose, sodium alginate, guar 

gum และ locust bean gum ลงในเจลสตาร์ชข้าวที่มี pH 11 ที่ระดับ 0.1 - 0.7% แช่เยือกแขง็เจลด้วยอัตราเรว็ต ่าที่ -18
o
C และท าการแช่

เยือกแขง็และละลาย (freeze-thaw) 4 รอบ แล้วตรวจสอบสมบัติเจลที่ละลายให้มีอุณหภมูิห้องแล้วในด้าน ลักษณะเน้ือสมัผัส และค่าร้อยละ

การแยกน า้ของเจล น ามาเปรียบเทยีบกบัตัวอย่างควบคุมซ่ึงเป็นเจลสตาร์ชข้าวในสภาวะด่าง ที่ไม่แช่เยือกแขง็และไม่ได้เติมไฮโดรคอลลอยด์ 

พบว่า konjac glucomannan, sodium alginate และ guar gum ท าให้เจลสตาร์ชข้าวหลังการแช่เยือกแข็งมีค่า hardness อยู่ในช่วง  

1700 -2700 g ใกล้เคียงกับเจลควบคุมก่อนการแช่แขง็ (2144 g) และการเติม sodium alginate และ guar gum สามารถลดร้อยละการ

แยกน า้ได้มากที่สดุ แสดงว่า ไฮโดรคอลลอยด์ดังกล่าวช่วยให้เจลสตาร์ชข้าวในสภาวะด่างหลังการแช่เยือกแขง็มีการเปล่ียนแปลงลักษณะเน้ือ

สมัผสัของเจล และการแยกตัวของน า้ลดลง เจลมีความคงตัวในการแช่เยือกแขง็และการละลายดีขึ้น  

 

ค าส าคญั: เจลสตาร์ชข้าว  ไฮโดรคอลลอยด์  ความคงตัวในการแช่เยือกแขง็และการละลาย  

 

Abstract 

 Freezing rice starch gel cause a change in property of the gel, such as spongy structure and syneresis which affect the 

consumer acceptance. This research aims to study effect of hydrocolloids on textural property and % syneresis of the frozen gel in 

alkaline condition by using Plackett and Burman. The hydrocolloids (konjac glucomannan, xanthan gum, carboxymethylcellulose, 

sodium alginate, guar gum and locust bean gum) were added to rice starch gel which had pH 11 at concentration of 0.1-0.7%. The 

gels were frozen at slow freezing rate by putting the gels in refrigerated at -18
o
C, The gel was freeze and thaw for 4 cycles. Textural 

property and % syneresis of the gel were analyzed and compared to the control gel which was the unfrozen gel in alkaline condition 

without any hydrocolloid addition. It was found that konjac glucomannan, sodium alginate and guar gum gave hardness of rice starch 

gel after freezing in range of 1700 -2700 g closed to the control gel (2144 g). Gel with sodium alginate and guar gum has the 

most effective in reducing the syneresis. Addition of these hydrocolloid decreased the change of frozen rice starch gel in alkaline 

condition. The gel had better freeze-thawed stability. 

 

Keywords: Rice starch gel, Hydrocolloid, Freeze thawed stability 
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บทคดัย่อ 

เช้ือสเตรพ็โตคอ็กคัส ซอูสิ (Streptococcus suis) เป็นแบคทเีรียก่อโรคที่มีการติดต่อจากสตัว์สู่คน สามารถก่อให้เกิดภาวะเยื่อหุ้ม

สมองอกัเสบ ภาวะชอ็กจากการติดเช้ือในกระแสเลือด และไข้หูดับ การติดเช้ือในคนเกิดจากหมูเป็นพาหะโดยการสมัผัสและการบริโภคหมูที่

ปรุงไม่สุก เช่น ลาบ หลู้ ซ่ึงพบได้มากในภาคเหนือของประเทศไทย ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาเช้ือ S. suis ที่ปนเป้ือนใน

ตัวอย่างหมูดิบและเลือดหมูดิบ โดยสุ่มเกบ็ตัวอย่างหมูดิบ 3 ชนิด ได้แก่ หมูสันนอก เลือดและตับ จากร้านขายหมูจ านวน 11 ร้าน จาก 7 

ตลาดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ.2556 ท าการตรวจนับจ านวนจุลินทรีย์ (total colony 

count) และตรวจหาเช้ือ S. suis ด้วยวิธี modified Cheung’s method และวิธี Todd-Hewitt broth method แล้วตรวจยืนยันด้วยวิธี MALDI-

TOF MS ในการตรวจนับจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดพบว่าตัวอย่างเลือดและตับมีจ านวนจุลินทรีย์ปนเป้ือนสงูกว่าเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยา

ของอาหารที่ก าหนดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (5x10
6
 CFU/g) จ านวน 4 ร้าน และไม่พบเช้ือ S. suis ในตัวอย่างหมูดิบจากทั้ง 11 ร้าน 

แต่พบเช้ือแบคทเีรียที่ให้ลักษณะใกล้เคียงกับ S. suis เมื่อตรวจยืนยันด้วยวิธี MALDI-TOF MS พบเป็นเช้ือ Vagococcus fluvialis ซ่ึงมี

รายงานการติดเช้ือในคน นอกจากนี้ ยังพบเช้ือแบคทเีรียชนิดอื่น เช่น Escherichia coli Proteus mirabilis Staphylococcus aureus ซ่ึงเช้ือ

เหล่าน้ีบ่งบอกถึงสขุอนามัยที่ไม่สะอาดเพียงพอในร้านขายหมู รวมทั้งขั้นตอนการช าแหละหมู เมื่อมีการบริโภคหมูที่ปนเป้ือนเช้ือดังกล่าวที่

ปรงุไม่สกุจึงมีโอกาสเสี่ยงในการติดเช้ือได้  

 

ค าส าคญั: สเตรพ็โตคอ็กคัส ซอูสิ  หมูดิบ  พิษณโุลก 

 

Abstract 

Streptococcus suis is a zoonotic bacterial pathogen which causes meningitis, septicemia and hearing loss. It can be 

transmitted to human being by direct contact with swine and consumption of contaminated raw pork especially northern Thai 

traditional cuisine “Lap-Loo”. The objective of this study is to detect S. suis from raw pork samples in fresh-food markets. We 

detected S. suis from raw pork samples such as loin, blood, and liver. These samples were collected from 11 stalls in 7 markets in 

Amphoe Mueang, Phitsanulok, from May to July, 2013. Three processing methods used to detect S. suis were the total colony count, 

modified Cheung’s method, and Todd-Hewitt broth method. MALDI-TOF MS was performed the confirmatory test. The results 

showed that the total colony count of blood and liver samples from 4 stalls were higher than standard criteria (5x10
6
cfu/g). All 

samples were not found S. suis, but there were found alpha-hemolysis colonies which the results of Gram’s stain and biochemical 

test were similar to S. suis. Besides, the confirmation test was performed by MALDI-TOF MS; it was Vagococcus fluvialis. 

However, Vagococcus fluvialis was detected in these samples and it has been reported that there were human infections. Moreover, 

other strains of bacterial contaminated in the samples were Escherichia coli, Proteus mirabilis, and Staphylococcus aureus. These 

organisms are indicated poor sanitation and hygiene in both of processing raw pork and cleaning of market stalls. 

 

Keywords: Streptococcus suis, Raw pork, Phitsanulok 
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การปนเป้ือนเช้ือปรสิตของแมลงวนัหวัเขียว Chrysomya megacephala (Diptera: 

Calliphoridae) ทีพ่บในเขตอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ภาคเหนอืของประเทศไทย 

ภาคิไนย จุ่นหัวโทน
1
  แสงรวี สริุยกานต์

1
  ชิดชนก ชมชาติ

1
  ณฐมน กมลวรเดช

1
  กนกวรรณ พลอยนิล

1
 

อาทติย์ จันทร์ธนวงษ์
1
  สงบ สนิท

2
  สภุาพร ล า้เลิศธน

1
  ด ารงพันธุ ์ทองวัฒน์

1
 และ นพวรรณ บุญชู

1*
 

 

Parasitic Contamination of Blow Fly Chrysomya megacephala (Diptera: Calliphoridae) 

in Mae Sot Distirct, Tak Province, Northern Thailand                                                     

Pakinai Janhortone
1
, Sangrawee Suriyakan

1
, Chitchanok Chomchat

1
, Nathamon Kamolvoradej

1
, 

Kanokwan Ploynin
1
, Arthit Janthanawong

1
, Sangob Sanit

2
, Supaporn Lamlertthon

1
, Damrongpan 

Thongwat
1
 and Nophawan Bunchu

1*
 

 

1
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

2
ภาควิชาปรสติวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1
Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Science, Naresuan University 

2
Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Chiang Mai University 

*Corresponding author. E-mail: bunchu_n@hotmail.com,tennet2010@hotmail.com 
 

บทคดัย่อ 

โรคติดเช้ือทางปรสติยังคงเป็นปัญหาทางสาธารณสขุที่ส าคัญในหลายพ้ืนที่ทั่วโลก แม่สอด เป็นเมืองชายแดนไทย-พม่า ในจังหวัด

ตาก ของประเทศไทย ซ่ึงมีแรงงานชาวพม่า มาท างานและอาศยัอยู่จ านวนมาก และพบว่าโรคติดเช้ือทางปรสติยังเป็นปัญหาในพ้ืนที่น้ีด้วย การ

ถ่ายทอดเช้ือเชิงกลโดยแมลงวันหัวเขียว จัดว่าเป็นอกีหน่ึงทางที่ส าคัญในการแพร่กระจายเช้ือโรคต่างๆรวมถึงเช้ือปรสติในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น

วัตถุประสงค์ของการศกึษาในคร้ังน้ีเพื่อตรวจหาการปนเป้ือนเช้ือปรสติจากภายนอกของแมลงวันหัวเขียวสายพันธุ์ Chrysomya megacephala 

ซ่ึงเป็นแมลงวันหัวเขียวสายพันธุ์ที่พบมากที่สดุในประเทศไทย โดยท าการเกบ็ตัวอย่างแมลงวันหัวเขียวโดยใช้สวิงจับแมลงโฉบจาก 3 พ้ืนที่ 

ได้แก่ ล าธารแม่ละเมา กองขยะแม่สอดและตลาดริมเมย ท าการระบุสายพันธุ์ของแมลงวันหัวเขียวและคัดเลือกเฉพาะแมลงวันหัวเขียว C. 

megacephala มาตรวจหาเช้ือปรสติที่ปนเป้ือนโดยใช้วิธี Formalin-detergent solution ท าการระบุชนิดปรสติที่พบจากลักษณะทางสณัฐาน

วิทยาของปรสติ จากตัวอย่างแมลงวันทั้งหมดในการศึกษาคร้ังนี้  พบไข่ของหนอนพยาธิ 3 ชนิด ได้แก่ พยาธิไส้เดือน (Ascaris spp.) พยาธิ

แส้ม้า (Trichuris spp.) และพยาธิปากขอ (Hookworm) และไรระยะตัวเตม็วัย โดยพบเปอร์เซนต์ของแมลงวันที่พบการปนเป้ือนของเช้ือ

ปรสติจากพ้ืนที่ล าธารแม่ละเมา กองขยะแม่สอดและตลาดริมเมย คิดเป็น 18.32%  19.05% และ 6.72% ตามล าดับ ดังนั้นควรมีเฝ้าระวัง

การเกดิโรคติดเช้ือทางปรสติในพ้ืนที่น้ีต่อไป 

ค าส าคญั: การปนเป้ือนเช้ือปรสติ  แมลงวันหัวเขียว  Chrysomya megacephala 
 

Abstract 

Parasitic diseases are still a public health problem in many communities worldwide. Mae Sot is a Thai-Myanmar border 

town in Tak Province of Thailand, where migrant workers from Myanmar seek employment and residence. Parasitic diseases are a 

common problem of this area. Mechanical transmission by blow flies is recognized as one of important route for spreading many 

pathogen including parasites. Therefore, the objective of this study was to determine parasitic contamination from the exterior body of 

blow fly, Chrysomya megacephala, which is the most prevalence blow fly species of Thailand. Blow flies were caught by using insect 

sweeping net from 3 areas including the Mae La Mout creek, the main garbage dump of Mae Sot and the Rimmoei market. The blow 

flies were identified into species level. Only C. megacephala flies were examined for parasitic contamination by using formalin-

detergent solution method. All parasites found were identified according to morphological characteristics. In this study, we found 3 

species of helminth eggs including Ascaris spp., Trichuris spp. and hookworm as well as adult mites from all of specimens. The 

percentages of blow flies contaminated with parasites in the Mae La Mout creek, the main garbage dump of Mae Sot and the 

Rimmoei market were 18.32%, 19.05%, and 6.72%, respectively. Therefore, occurrence of parasitic diseases in these areas should 

be monitored further. 

Keywords: Parasitic ontamination, Blow fly, Chrysomya megacephala 
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บทคดัย่อ 

 การประเมินสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินสมรรถภาพทางกายของ

นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจังหวัดตรัง การวิจัยในคร้ังนี้ ได้ด าเนินการปีการศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ช้ันปีที่ 1 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจ านวน 830 คน เป็นนักศึกษาชายจ านวน 268 คน เป็นนักศึกษาหญิง 

จ านวน 562 คน และด าเนินการทดสอบด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ ICHPER-SD-Asia ได้แก่ การประเมินความทนทานของ

กล้ามเนื้อด้วยการลุกนั่ง การประเมินความอ่อนตัวของกล้ามเนื้ อด้วยการนั่งแตะ  การประเมินความแขง็แรงของกล้ามเนื้ อด้วยการดึงข้อ การ

ประเมินองค์ประกอบของร่างกายด้วยการวัดไขมันใต้ผวิหนัง และการประเมินความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและการหายใจด้วยการ

วิ่งทน ผลจากการวิจัยพบว่า สมรรถภาพทางกายของนักศกึษาชาย โดยการทดสอบการดึงข้อ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 14.61±7.16 คร้ัง การนั่งแตะ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 11.97±7.20 เซนติเมตร การลุกน่ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 36.83±8.31 คร้ัง/นาที การวัดไขมันใต้ผิวหนัง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

12.58±5.95 มิลลิเมตร การวิ่งทน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.22±1.87 นาที และสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาหญิง การทดสอบการดึงข้อ มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 6.89±5.75 คร้ัง การน่ังแตะ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 10.76±5.55 เซนติเมตร การลุกน่ัง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 24.80±8.29 คร้ัง/นาท ี

การวัดไขมันใต้ผิวหนัง  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 20.05±5.75 มิลลิเมตร การวิ่งทน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 11.28±1.83 นาที และสร้างเกณฑ์ปกติ

สมรรถภาพ   ทางกายแบบช่วงคะแนน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง ค่อนข้างต ่า และต ่า  

 

ค าส าคญั: สมรรถภาพทางกาย  นักศกึษา  จังหวัดตรัง 

 

Abstract 

 The evaluation on physical fitness of the higher education students in Trang province was determined in 2009. The objective of this 

research is to evaluate physical fitness of undergraduate students in Trang Province. The research methodology is the measuring physical fitness of 

the first class students of many university located in Trang Province.  By using using ICHPER-SD-Asia protocols, 830 students (268 male and 

562 female) that selected through random sampling were evaluated their physical fitness.  Based on the protocols, each student was gauged 

physical fitness including muscular endurance, musculo-skeletal  flexibility, muscular strength, body composition and cardio-respiratory 

endurance by testing sit-ups, sit and reach, pull-ups, skin fold, and endurance run, respectively. The results revealed that physical fitness of male 

student including muscular endurance, musculo-skeletal flexibility, muscular strength, body composition, and cardio-respiratory endurance, were 

class as moderate score. For female students, all physical fitness of them were evaluated as moderate score as well. 

 

Keywords: Physical fitness, student, Trang province 
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บทคดัย่อ 

 หลอดเกบ็เลือดส าเรจ็รูปถูกผลิตขึ้นมาโดยมีการน าสารต้านการสลายกลูโคสและสารกันเลือดแขง็หลากหลายชนิดเคลือบด้านใน

หลอด เพ่ือใช้เกบ็ตัวอย่างเลือด งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบระดับน า้ตาลกลูโคสในพลาสมาที่ได้จากผลิตภัณฑ์หลอดเกบ็

เลือดชนิดต่างๆ ในประเทศไทย และศึกษาการลดลงของระดับน า้ตาลกลูโคสในพลาสมาที่วิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์หลอดเกบ็เลือดชนิดต่างๆ  

ที่เวลา 0 ถึง 2 ช่ัวโมง โดยมีอาสาสมัครเป็นผู้ ป่วยโรคเบาหวาน จ านวน 5 ราย และผู้ที่มีสขุภาพดี จ านวน 24 ราย ผลการศึกษาพบว่าระดับ

น า้ตาลกลูโคสที่ตรวจวิเคราะห์โดยใช้ตัวอย่างเลือดจากหลอดเกบ็เลือด BCT
®
NaF, Vacutainer

®
NaF plus oxalate, Vacutainer

®
NaF plus 

EDTA และ Inno Tube
®
 Lithium heparin Plus 1 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ที่เวลาเร่ิมต้น คร่ึงช่ัวโมง หนึ่งช่ัวโมง

และสองช่ัวโมง ซ่ึงหลอด Inno Tube
® 
Lithium heparin Plus 1 สามารถรักษาระดับน า้ตาลได้ดีกว่าหลอด NaF และหลอด NaF ที่ผสมกับสาร

กนัเลือดแขง็ โดยพบการลดลงของระดับน า้ตาลในพลาสมาเพียงร้อยละ 1 ที่เวลาสองช่ัวโมง ส าหรับการตรวจวิเคราะห์น า้ตาลในพลาสมา โดย

เกบ็เลือด ด้วยหลอดเกบ็เลือด BCT
®
Lithium heparin ควรต้องป่ันแยกพลาสมาออกจากเมด็เลือดทนัท ีหรือตรวจวิเคราะห์ให้เสรจ็ภายใน

เวลาไม่เกนิหนึ่งช่ัวโมง เนื่องจากระดับน า้ตาลกลูโคสมีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ที่เวลาตั้งแต่หน่ึงช่ัวโมง เพ่ือป้องกัน

ผลต ่าปลอมของระดับน า้ตาลกลูโคสในพลาสมา ซ่ึงอาจส่งผลต่อการวินิจฉัยเบาหวานได้ 

 

ค าส าคญั: น า้ตาลกลูโคสในพลาสมา  สารเติมเลือด  สารต้านการสลายกลูโคส  ความผดิพลาดในขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ 

 

Abstract 

 Commercial tubes for blood sample collection are manufactured by coating with various types of antiglycolytic agent 

and/or anticoagulant. The objectives of this study were to compare plasma glucose levels obtained from blood samples collected by 

commercial tubes that available in Thailand and to determine the decreasing of plasma glucose levels when blood cells were incubated 

with plasma portion from 0 to 2 hours. Venous blood samples were obtained from 5 diabetes mellitus and 24 healthy volunteers. The 

results showed that plasma glucose levels obtained from BCT
®
NaF, Vacutainer

®
NaF plus oxalate, Vacutainer

®
NaF plus EDTA, and 

Inno Tube
®
 Lithium heparin Plus 1 were not significantly different (P>0.05) at base line, 0.5, 1 and 2 hours. Inno Tube

®
Lithium 

heparin Plus 1 showed the most remaining of plasma glucose level with only 1% decreasing at second hours after blood collection 

over NaF and NaF plus anticoagulant tubes. For using BCT
®
lithium heparin tube, plasma sample should be immediately separated 

from blood cells or completely measured plasma glucose within one hour because plasma glucose levels were significantly different 

(P<0.05) since one hour, to prevent falsely low of plasma glucose levels for prevention of miss diagnosis of diabetes mellitus.  

 

Keywords: Plasma glucose, Blood additive, Antiglycolytic agent, Pre analytical error 
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บทคดัย่อ 

Acinetobacter baumannii เป็นเช้ือแบคทเีรียแกรมลบซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหออภิบาล

ผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลภายในประเทศไทย พบความชุกของการดื้อต่อยาปฏชีิวนะคาร์บาพีเนมเพ่ิมสงูขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การศึกษาคร้ัง

นี้ ได้ท าการศกึษาถึงรปูแบบการดื้อยาปฏชีิวนะและการแพร่กระจายของยีนดื้อยาในกลุ่มคลาสดี คาร์บาพีนีเมสในเช้ือ A. baumannii ซ่ึงแยกได้

จากสิ่งส่งตรวจภายในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จ านวน 109 ไอโซเลตและโรงพยาบาลพิจิตรจ านวน 55 ไอโซเลต โดยเกบ็สิ่งส่ง

ตรวจในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ปี พ.ศ.2557 ในทุกไอโซเลตถูกน ามาทดสอบความไวต่อยาปฏชีิวนะโดยวธิ ีdisk diffusion พบว่าเช้ือดื้อ

ต่อยาปฏิชีวนะในกลุ่มคาร์บาพีเนม ร้อยละ 80.49 เช้ือดื้ อต่อยา amikacin ร้อยละ 51.22, cefotaxime ร้อยละ76.22, ceftazidime ร้อยละ 

81.71, ceftriazone ร้อยละ 84.15, cefepime ร้อยละ65.24, ciprofloxacin ร้อยละ 85.37, gentamicin ร้อยละ 61.59, imipenem ร้อยละ 

78.66, meropenem ร้อยละ80.49, trimethoprim/sulfamethoxazole ร้อยละ54.88, tetracycline ร้อยละ 70.73 , cefpopera/sulbactam 

ร้อยละ 15.24 และ piperacillin/tazobactam ร้อยละ 81.10 ในทุกไอโซเลตมีความไวต่อยาปฏิชีวนะ colistin และ tigecycline เมื่อน ามา

ทดสอบหายีนดื้ อยาในกลุ่มคลาสดี คาร์บาพีนีเมส โดยใช้เทคนิคมัลติเพลก็ซ์พีซีอาร์ พบยีน bla
OXA-51

 ร้อยละ 97.56 , bla
OXA-23

 ร้อยละ 

75.61 , bla
OXA-58

 ร้อยละ 8.54 ข้อมูลจากการศกึษาท าให้ทราบถึงวิวัฒนาการของยีนดื้ อยาปฏิชีวนะใน A. baumannii ซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง

ยิ่งส าหรับการป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือแบคทเีรียดื้อยาในอนาคตต่อไป 

 

ค าส าคญั: อะซินีโตแบคเตอร์ บอมานีอาย  รปูแบบความไวต่อยาปฏชีิวนะ  คลาสดี คาร์บาพีเนมเมส 

 

Abstract 

Acinetobacter baumannii is a gram negative bacteria causing nosocomial infection, especially in intensive care unit (ICU). 

In Thai hospitals, prevalence of carbapenem resistance A. baumannii (CR-AB) has been increasing in the past decades. The aim of 

this study is to determine the antibiotic resistance pattern and the dissemination of class D carbapenemase resistance genes in A. 

bauamannii clinical isolates from Chiangrai Prachanukroh hospital 109 isolates and Phichit hospital 55 isolates, Thailand. The 

specimens were collected from July to October 2014. All A. baumannii isolates were determined antibiotic susceptibility pattern by 

the disk diffusion method. Prevalence of carbapenem resistance A. baumannii (CR-AB) was 80.49%. Resistance to antibiotics, 

amikacin (51.22%), cefotaxime (76.22%), ceftazidime (81.71%), ceftriazone (84.15%), cefepime (65.24%), ciprofloxacin 

(85.37%), gentamicin (61.59%), imipenem (78.66%), meropenem (80.49%), trimethoprim/sulfamethoxazole (54.88%), 
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tetracycline (70.73%), cefpopera/sulbactam (15.24%) and piperacillin/tazobactam (81.10%) was found. All isolates were 

sensitive to colistin and tigecycline. Class D carbapenemase genes were investigated by multiplex polymerase chain reaction 

(multiplex-PCR) amplification. Most isolates carried OXA carbapenemase genes, including bla
OXA-51

 97.56%, bla
OXA-23

 75.61%, 

bla
OXA-58

 8.54%. Data obtained from our study showed the evalution of antibiotic resistance genes in A. baumannii which is 

necessary to prevent the further spread of antibiotic resistance bacteria. 

 

Keywords: Acinetobacter baumannii, Antibiotic susceptibility pattern, Class D carbapenemase  
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บทคดัย่อ 

โรคพยาธเิขม็หมุด (Enterobiasis) เกดิจากหนอนพยาธติัวกลม Enterobius vermucularis พบรายงานจากทั่วโลก ในประเทศไทยมี

การระบาดในทุกภาคของประเทศ ทุกเพศ ทุกวัย มักพบในเดก็วัยเรียน การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความชุกของโรคพยาธิเข็ม

หมุดในเดก็นักเรียนในจังหวัดพิษณโุลก จากการส ารวจโรคพยาธเิขม็หมุดในเดก็นักเรียนทั้งหมด 537 คน จาก 6 โรงเรียนในจังหวัดพิษณโุลก

ในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม 2558 ตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิเขม็หมุดด้วยวิธี Scotch tape technique พบความชุกทั้งหมดเป็น 7.26% 

(39/537) เพศชาย 8.42% (23/237) และ เพศหญิง 6.06% (16/264) พบความชุกมากที่สดุในเดก็อายุ 5 - 8 ปี (9.41%) ผู้ที่ติด

พยาธทิุกรายได้รับการรักษาด้วยยา Albendazole และให้สขุศึกษา จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ ถึงแม้ว่าโรคพยาธิเขม็หมุดมีความชุกต ่า แต่การ

ควบคุม และรักษาโรคแบบให้ยาทุกคนยังคงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายต่อไป 

 

ค าส าคญั: ความชุก  โรคพยาธเิขม็หมุด หนอนพยาธติัวกลม  Enterobius vermicularis 

 

Abstract 

 Enterobiasis cause by helminthic nematodes, Enterobius vermucularis. It was reported worldwide. In Thailand, it was found 

in all regions, genders and age group. Most infection occurred in school children. The objective of this research was to study 

prevalence of enterobiasis in school children in Phitsanulok Province. A total of 537 school children from 6 schools of Phitsanulok 

was investigated and was conducted between January and March 2015 using the Scotch tape technique for diagnosis of enterobiasis. 

It was found that overall prevalence was 7.26% (39/537), which was 8.42% (23/237) in boy and 6.06% (16/264) in girl. The 

highest prevalence (83.33%) was found in group of 5-8 years old. All infected cases were treated with albendazole and were health 

educated. Although this study demonstrated the low prevalence of enterobiasis, the control of infection and mass treatment are still 

necessary in order to limit transmission.  

 

Keywords: Prevalence, Enterobiasis, Enterobius vermicularis 
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บทคดัย่อ 

 แคดเมียมเป็นโลหะหนักที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ แคดเมียมสามารถเหน่ียวน าให้เซลล์เกิดภาวะเครียดออกซิเดช่ันที่ซ่ึงเป็น

สาเหตุของการเกดิความเสยีหายเชิงสรีรวิทยาของอวัยวะต่างๆ เช่น ไต ตับ กระดูก อัณฑะ และ รก สารสกัดจากข้าวกล้องงอกประกอบด้วย

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้สงู การศึกษาน้ีตรวจสอบผลของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกสองสายพันธุ ์

(พิษณโุลก 2 และขาวดอกมะลิ 105) ในเซลล์เจอีจี-3 ที่ได้รับแคดเมียมความเข้มข้นต่างๆ (0.1  0.2  0.4  0.6  1  3  6 และ 12 ไมโคร 

โมลาร์) โดยวิธี MTT ผลการทดลองพบว่าเซลล์ เจอีจี-3 ที่ได้รับแคดเมียมมีอัตราการอยู่รอดของเซลล์ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(p<0.05) ตามความเข้มข้นของแคดเมียมที่ได้รับ เมื่อเปรียบเทยีบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่อัตราการอยู่รอดของเซลล์เจอีจี-3 ที่ได้รับสาร

สกัดจากข้าวกล้องงอก (0.1  0.5  และ 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร KDML105 และ 0.01  0.05  และ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร PL2) ก่อน

การได้รับแคดเมียมจะเพ่ิมขึ้นตามความเข้มข้นของสารสกดัที่ได้รับ และสารสกดัจากข้าวกล้องงอกสายพันธุ์พิษณุโลก 2 เพ่ิมอัตราการอยู่รอด

ของเซลล์เจอจีี-3 ได้ที่ความเข้มข้นต ่ากว่าสายพันธุข์าวดอกมะลิ 105 ผลการศกึษานี้แสดงให้เหน็ว่าสารสกดัจากข้าวกล้องงอกอาจช่วยป้องกัน

เซลล์เจอจีี-3 จากพิษของแคดเมียมได้ 

 

ค าส าคญั: แคดเมียม  ข้าว  ข้าวพันธุพิ์ษณโุลก 2  ข้าวพันธุข์าวดอกมะลิ 105  เซลล์เพาะเลี้ยงเซลล์รกเจอจีี-3 

 

Abstract 

Cadmium (Cd) is a heavy metal known to cause detrimental toxicity to humans. Cd can induce intracellular oxidative 

stress, which might cause physiological damages to different organs, such as kidneys, liver, bones, testes, and placenta. Germinated 

brown rice extract is known to contain bioactive compounds with high antioxidant potentials. The present study determined the 

protective effect of germinated brown rice extract from two cultivars of rice (Oryza sativa L. cv.); Pitsanulok2 (PL2) and 

Kawdokmali105 (KDML105) on JEG-3 cells treated with various concentrations of Cd by the MTT assay. The results showed that 

the cell viability of JEG-3 cells treated with Cd (0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 1, 3, 6, and 12 µM) was significantly decreased (p<0.05) in 

a dose-dependent manner compared to the control whereas cell viability of JEG-3 cells pre-treated with germinated brown rice 

extracts (0.1, 0.5, and 1 mg/ml KDML105 and 0.01, 0.05, and 0.1 mg/ml PL2) before Cd exposure was increased in a 

concentration-dependent manner. It was shown that PL2 increased JEG-3 viability at lower concentrations than KDML105. The 

results suggested that the germinated rice extract may protect JEG-3 cells from Cd toxicity. 

 

Keywords: Cadmium, Oryza sativa, Pitsanulok2, Kawdokmali105, JEG-3 cells 
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บทคดัย่อ 

 โรคอ้วนเป็นโรคที่มีความผดิปกติของเมแทบอลิซึมแบบเร้ือรังที่เกดิจากการเกนิดุลพลังงาน ท าให้มีการสะสมของไขมันภายในเซลล์

ไขมัน โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ สารสกัดที่ได้จากถั่วลิสงงอกพบว่ามีสาร resveratrol ที่มีประโยชน์ต่อสขุภาพหลายด้าน 

ได้แก่ การลดระดับคอเลสเตอรอล การยับยั้งการสร้างไขมันและการกระตุ้นการสลายไขมัน การศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบผลของ

สารสกดัจากถั่วลิสงงอกความเข้มข้นต่างๆ ต่ออัตราการอยู่รอดของเซลล์ การเพ่ิมจ านวนและการเปล่ียนแปลงไปเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์ไขมัน 

3T3-L1 ของหนูถูกน ามาทดสอบด้วยสารสกัดจากถั่วลิสงงอกสายพันธุ์กาฬสนิธุ์ 2 และ ไทนาน 9 ความเข้มข้น 0  2  4  6  8 และ 10 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตรวจสอบอัตราการอยู่รอดของเซลล์ การเพ่ิมจ านวนและการเปล่ียนแปลงไปเป็นเซลล์ไขมันด้วยเทคนิค MTT 

เปรียบเทยีบกบัเซลล์กลุ่มควบคุม ผลการทดลองพบว่าสารสกัดจากถั่วลิสงงอกที่ความเข้มข้นต ่า (<6 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)ไม่มีความเป็น

พิษต่อเซลล์ ในขณะที่ความเข้มข้น 8 และ 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ลดอัตราการอยู่รอดของเซลล์ การเพ่ิมจ านวนและการเปล่ียนแปลงไป

เป็นเซลล์ไขมันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุม จากผลการทดลองแสดงให้เหน็ว่าสารสกดัที่ได้จากถั่วลิสงงอกมี

ผลต่อการควบคุมการเพ่ิมจ านวนเซลล์และการเปล่ียนแปลงไปเป็นเซลล์ไขมัน และอาจใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคอ้วนได้ 

 

ค าส าคญั: โรคอ้วน  ถั่วลิสงงอก  เซลล์ไขมัน 3T3-L1  การเพิ่มจ านวนเซลล์ไขมัน  การเปล่ียนแปลงไปเป็นเซลล์ไขมัน 

 

Abstract 

 Obesity is a chronic metabolic disorder caused by positive energy balance resulting in lipid accumulation in adipocytes. 

Obesity is a serious risk factor for various diseases. Peanut sprout ethanol extract (PSEE) comprises of resveratrol which possesses 

numerous health benefits such as decrease in cholesterol level, restriction of lipogenesis and stimulating lipolysis. The aim of this 

study is to determine the effect of PSEE on cell viability, cell proliferation and cell differentiation in 3T3-L1 mouse adipocyte. 

3T3-L1 mouse preadipocytes were treated with 0, 2, 4, 6, 8, and 10 µg/ml of PSEE form peanut (Arachis hypogaea L.) variety 

kalasin 2 and Tainan 9 at 0, 3, 5, and 7 days. Cell viability, cell proliferation and cell differentiation in 3T3-L1 mouse adipocyte 

were measured by MTT assay compared to the control group. The results showed that PSEE at low concentration (<6 µg/ml) had no 

inhibitory effect on cell survival whereas PSEE with concentration of 8 and 10 µg/ml significantly decreased (p<0.05) cell viability, 

cell proliferation and cell differentiation compared to the control. These results suggested that peanut sprout extract has an effect on 

restricting proliferation and differentiation of adipocytes and may have a beneficial effect against obesity. 

 
Keywords: Obesity, Peanut sprout, 3T3-L1 adipocytes, Adipocyte proliferation, Adipocyte differentiation 
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บทคดัย่อ 

แคดเมียมเป็นโลหะหนักที่สามารถเหน่ียวน าให้เซลล์เกิดภาวะเครียดออกซิเดช่ันที่ซ่ึงเป็นสาเหตุของการเกิดความเสยีหาย เชิง

สรีรวิทยาของอวัยวะต่างๆ เช่น ไต ตับ กระดูก อัณฑะ และ รก ถึงแม้ว่าแคดเมียมในรูปไอออนที่มีประจุสองบวกไม่สามารสร้างสารอนุมูล

อสิระได้เองโดยตรงแต่มีรายงานการศกึษาที่แสดงให้เหน็ว่ามีสารอนุมูลอิสระเกิดขึ้ นหลังจากการได้รับแคดเมียม การศึกษานี้ ได้ตรวจสอบผล

ของเอน็-อะเซทลิซิสเทอนีซ่ึงเป็นสารตั้งต้นในการสงัเคราะห์กลูตาไธโอน และมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต่อความเป็นพิษและการเกิดสาร

อนุมูลอสิระในเซลล์เพาะเลี้ยงเซลล์รกเจอจีี-3 ของมนุษย์เมื่อได้รับแคดเมียม โดยวิธ ีMTT และ DCFH-DA ตามล าดับ ผลการทดลองพบว่า

อัตราการอยู่รอดของเซลล์เจอีจี-3 ที่ได้รับแคดเมียมลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ตามความเข้มข้นของแคดเมียมที่ได้รับเมื่อ

เปรียบเทยีบกบักลุ่มควบคุม อย่างไรกต็ามพบว่าการตายของเซลล์ลดลงเมื่อเซลล์ได้รับเอน็-อะเซทลิซิสเทอีนก่อนที่เซลล์จะได้รับแคดเมียม 

นอกจากนี้ ยังพบว่าระดับของสารอนุมูลอิสระลดลงอย่างชัดเจนเมื่อเซลล์ได้รับ เอ็น-อะเซทิลซิสเทอีน ผลการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า 

เอน็-อะเซทลิซิสเทอนีสามารถช่วยปกป้องเซลล์จากพิษของโลหะหนักแคดเมียมได้ 

 

ค าส าคญั: แคดเมียม  เอน็-อะเซทลิซิสเทอนี  สารอนุมูลอสิระ  เซลล์เพาะเลี้ยงเซลล์รกเจอจี-ี3 ของมนุษย ์

 

Abstract 

Cadmium (Cd) is a heavy metal known to induce oxidative stress at the cellular level, which might cause physiological 

damages to different organs, such as kidneys, liver, lungs, testes, placenta, and bones. Cd, a bivalent cation, is unable to generate 

free radicals directly; however, the production of reactive oxygen species (ROS) after Cd exposure has been reported. The present 

study determined the influence of N-acetylcysteine (NAC), a precursor for glutathione synthesis and as an antioxidant, on 

cytotoxicity and ROS generation in human choriocarcinoma JEG-3 cells treated with Cd by 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-

diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay and 2,7-dichlorofluorescin diacetate (DCFH-DA) assay respectively. The results showed 

that cell viability of JEG-3 cells treated with Cd significantly decreased (p<0.05) in a concentration-manner compared to control. 

However, the decreasing of cell lethality was observed when pretreated with NAC before Cd exposure. Moreover, it obviously 

showed that the ROS level significantly increased (p<0.05) in association with increasing concentrations of Cd. Nevertheless, the 

ROS generation decreased when the JEG-3 cells were pre-treated with NAC. The results suggested that NAC can help protect Cd-

exposed cell populations against the toxic effects of this metal. 

 

Keywords: Cadmium, N-acetylcysteine, Reactive oxygen species, Human choriocarcinoma JEG-3 cells 
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บทคดัย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ีเพ่ือศกึษาฤทธิ์ต้านจุลชีพของน า้ยาบ้วนปากสมุนไพรที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากดอกกานพลูและใบฝร่ัง

ในการต้านสเตรป็โตคอคคัส มิวแทนส ์และ แคนดิดา อลับิแคนส ์โดยน าดอกกานพลูและใบฝร่ังมาสกัดด้วยวิธีต้มด้วยน า้แล้วทดสอบฤทธิ์ใน

การยับยั้งเช้ือจุลชีพด้วยวิธ ีdisc diffusion และหาค่าความเข้มข้นต ่าสดุที่สามารถยับยั้งการเจริญและฆ่าเช้ือด้วยวิธ ีagar dilution ผลการศึกษา

พบว่าน า้ยาบ้วนปากสมุนไพรมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของสเตรป็โตคอคคัส มิวแทนส ์โดยมีค่าความเข้มข้นต ่าสดุที่ค่าการเจือจาง 1:2 แต่

ที่ค่าการเจือจางนี้ ไม่สามารถฆ่าเช้ือได้ และน า้ยาบ้วนปากสมุนไพรไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแคนดิดา อัลบิแคนส ์ดังน้ัน สรุปได้ว่า

น า้ยาบ้วนปากสมุนไพรมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของสเตรป็โตคอคคัส มิวแทนส ์ผลการทดสอบน้ีจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภณัฑน์ า้ยาบ้วนปากที่มีประสทิธภิาพต่อไป 

 

ค าส าคญั: น า้ยาบ้วนปากสมุนไพร  สเตรป็โตคอคคัส มิวแทนส ์ แคนดิดา อลับิแคนส ์

 

Abstract 

The aim of this research was to study the antimicrobial activities on Streptococcus mutans and Candida albicans by the use 

of herbal mouthwashes containing clove and guava leaf extracts. The essences of both herbs were extracted with boiling water. The 

extracted solutions were tested for an inhibitory zone by a disc diffusion method, and then for a minimum inhibitory concentration 

and a minimum bactericidal concentration by an agar dilution. The results demonstrated that the mouthwash diluted at its lowest 

concentration (1:2) inhibited the growth of, but did not kill, S. mutans. In addition, the mouthwash possessed no inhibitory effect on 

the growth of C. albicans. In conclusion, the herbal mouthwash was effective against the growth of S. mutans. The obtained results 

are preliminary and applicable for the development of some effective mouthwash products. 

 

Keywords: Herbal mouthwash, Streptococcus mutans, Candida albicans 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน ช่องทางการจัดจ าหน่าย และเพ่ือพัฒนา  

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งการวิจัยเชิง

คุณภาพ ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และวิธวีิจัยเชิงปริมาณ ใช้ประชากรเป้าหมายจ านวน 98 คน เคร่ืองมือ คือ แบบ

สมัภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติโดยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพิวเตอร์ 

ผลการวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมภายใน มีการจัดหาเงินทุนจากการระดมหุ้นของสมาชิก เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ได้จากการสนับสนุน

จากภาครัฐ/เอกชน ใช้ที่ท  าการของกลุ่มเป็นสถานที่จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ สมาชิกที่เข้าร่วมด าเนินงานเป็นผู้ที่สนใจและอาศัยอยู่ในชุมชนที่

ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกจิชุมชน การประชาสมัพันธผ์ลิตภณัฑข์องกลุ่ม คือ การเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า นิยมจ าหน่ายโดยตรงถึงผู้บริโภค รับช าระเงิน

ด้วยเงินสด และก าหนดต าแหน่งผลิตภณัฑเ์ป็น “ราคาถูก คุณภาพดี” สภาพแวดล้อมภายนอก เลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น หรือตาม

ฤดูกาล ด าเนินงานจัดแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ ว่างงานและผู้สนใจ ภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบันมีผลท าให้ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างประหยัด 

ยอดจ าหน่ายลดน้อยลง มีการขยายตลาดหรือพ้ืนที่การขายใหม่ สภาพการแข่งขันทางการตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินลงทุนไม่มากท าให้มี

ผู้ผลิตรายใหม่เพิ่มขึ้นในตลาดได้เรื่อยๆ และได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายจากหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

ด้านแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์อาหาร จากผลการสมัภาษณ์พบว่า ร้านค้าชุมชนควรเปิดจ าหน่ายทุกๆ 

วันไม่เว้นวันหยุดราชการ มีการจัดส่งสนิค้าถึงรถหรือถึงบ้านของผู้บริโภค และมีการแจกของแถม เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังเวบ็ไซต์  

เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น มุ่งวางสนิค้าให้ทั่วถึงและครอบคลุมช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยวางจ าหน่ายตามศูนย์จ าหน่ายอาหาร

ของส่วนราชการในจังหวัด ห้างสรรพสนิค้าและมินิมาร์ท กระจายสนิค้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงในช่องทางร้านขาย

ของฝากและร้านจ าหน่ายอาหาร เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายใหม่ๆ โดยขยายไปยังโซเชียลมีเดีย และห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ๆ 

ความคิดเหน็ต่อการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก การ

พัฒนากลยุทธช่์องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร โดยมีแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ที่ท  าการกลุ่ม

เปิดจ าหน่ายทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ มีการจัดส่งสนิค้าถึงรถหรือถึงบ้านของผู้บริโภค และมีการแจกของแถม เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายไป

ยังเว็บไซต์เพ่ือเพ่ิมฐานผู้บริโภคให้กว้างขึ้ น และกระจายสินค้าให้ครอบคลุมโดยวางจ าหน่ายตามศูนย์จ าหน่ายอาหารของส่วนราชการ 

ห้างสรรพสนิค้า ร้านขายของฝากและร้านจ าหน่ายอาหารในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 

 

ค าส าคญั: กลยุทธช่์องทางการจัดจ าหน่าย  วิสาหกจิชุมชน 

 

Abstract 

The purposes of this research were to study the external environment, internal environment, distribution channels and to 

develop distribution channels strategy of small and micro community enterprise in product of food type at Pichai district, Uttaradit 

Province. The qualitative research methods, the sample consisted of 40 persons, which the major contributors. The quantitative 

research methods, the target population of 98persons. Tools used in this study is in-depth interview guideline and questionnaires. For 

the qualitative data it was analyzed with the triangulation of data and analyzed with statistical computer program. 
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The results showed that the internal environment - the financing of raising the share of members. Machinery and 

equipment from the support of the public/private sectors. The office of the group is a supplier of products. The members who join 

operations are interested and live in a community that founded the community. The release of the product is attending trade shows. 

Popular sold directly to consumers and payment by cash. The positioning products is “Cheap Quality”. The external environment - 

Choose the ingredients are easy to find locally or seasonal. The group has organized a learning community. Promote employment for 

the unemployed and those who are interested. Current economic conditions affecting consumer spending and savings products make, 

dwindling sales. The expansion or new sales areas. Competitive market conditions, the products cannot make investments with new 

producers, the market has steadily increased and supported the distribution channels of government agencies and the private sector. 

Plans to develop the distribution channels of food products. The results of the interviews found store should be opened 

every day except holidays. A shipping to the consumer's home or car and the distribution of bonus add Channel to the website. In 

order to reach consumers has widened. Aim to place a thorough and comprehensive distribution channels by the release of a 

government food distribution centers in the province, department stores and mini-marts. Distribution coverage in the province and 

neighboring provinces in the gift shop and food store. Add new distribution channels by expanding to social media and large 

department stores. 

The comments on the development of distribution channels found that the overall high level. The distribution channels 

strategy development with the plans to develop distribution channels made by the group released a day, seven days a week. Shipping 

a car or a home for the consumer and the giveaways. Add channels to the Web site to a wider consumer base and spread to cover the 

release of a government food distribution centers, shopping mall souvenir shops and food stores in the province and neighboring 

provinces. 

 

Keywords: Distribution channel ctrategy, Small and micro community enterprise 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่ได้รวบรวมข้อมูลจากการวิจัย เชิงปริมาณร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสาร แบบสอบถาม และการ

ประชุมกลุ่ม เพ่ือได้ข้อมูลที่เป็นจริงเป็นวิธีหลักในการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน  

3 จังหวัด ดังต่อไปนี้  บ้านเวฬุวัน ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร บ้านเนินม่วง ต.น า้ซึม อ.เมือง จ.อุทยัธานี 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 6734 คน (ข้อมูลการจัดท า จปฐ. พ.ศ.2555) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษาวิจัย จ านวน 364 คน และใช้การประชุมกลุ่ม 

คือ ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือศึกษาการคงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ปรากฏการณ์

เศรษฐกจิพอเพียงภาพรวมของปัจจัยความส าเรจ็อยู่ในระดับมาก (  =3.9) ปัจจัยแห่งความล้มเหลวโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( =2.2) 

ปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อการคงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปน้ี 1. ผู้น าที่มีความสามารถฉลาด 2. การก าหนดเป้าหมาย

ของกลุ่ม 3. มีการน าผู้ เช่ียวชาญมาท าการสอนหรือแนะน าแนวทางการปฏิบัติ 4. ผู้บริหารต้องมีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนากลุ่มหรือ

องค์การด้วย 5. ผู้น าถือบทบาทที่ส าคัญภายในกลุ่ม 6. มีทรัพยากรที่เป็นเคร่ืองอ านวยในการบริหารและสนับสนุนให้การด าเนินงานของกลุ่ม 

7. ผู้น าที่มีความซ่ือสตัย์ 8. ค่าตอบแทนของกลุ่มที่เพียงพอ 9. ลักษณะและความช านาญเฉพาะด้านของผู้น าใส่ใจในงาน 10. กิจกรรมการ

ฝึกอบรมของกลุ่มฯ 11. การสนับสนุนการด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12. ทศิทางการพัฒนาหรือความก้าวหน้าของกลุ่ม 13. การ

บริหารกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพียงกบัชีวิตประจ าวันอย่างสมดุล บทสรปุ ปรากฏการณ์เศรษฐกจิพอเพียงอยู่ในระดับประสบความส าเรจ็มาก 

 

ค าส าคญั: เศรษฐกจิพอเพียง  การคงอยู่ 

 

Abstract 

The research this time have the goal for studies to appear sufficient economy event and study the factor that is influential 

sufficient economy event the data from the research quantity manner cooperates manner quality research from a document 

questionnaire and focus group the data source use in the research this is residence people is in 3 a province is Barn Weluwan 

NongBure Nakhonsawan, Krongpho Roungchang Phijit, Barnnanemung Mung Uthaithanee total 6734 persons sample 364 persons 

amounts and focus group meet that appear sufficient economy overall image event of success factor is in many level ( ̅=3.9) failure 

factor by the overall image is in the a little level ( ̅ =2.2) the factor that is influential build the living of the sufficient economy is a 

leader who have the ability is intelligent, gold of the group, expert lead comes to do the instruction, the executive must have a role 

and the duty in group, development, a leader holds important role within the group, have the resource that is give in the 

administration, a leader who have the honesty, the pay of enough group, especial expert is side, training activity of the group, 

administration supporting from an institute where relates, the progress of the group, sufficient economy activity and the every day life 

equilibriumly. 

 

Keywords: sufficient economy, persistence 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็มุ่งสู่

ความเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้  สงักัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักวิชาการศึก ษา 

จ านวน 76 คน และหัวหน้าศนูย์ฯ/ครผูู้ดูแลเดก็จ านวน 160 คน รวมทั้งสิ้น 236 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สงักัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนการ

บริหารจัดการศนูย์พัฒนาเดก็เลก็มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้  ทั้งน้ีผู้วิจัยเลือกที่น าเสนอ กระบวนการจัดการความรู้  ที่

เป็นพ้ืนฐานและมักได้รับการกล่าวถึง ซ่ึงมีกระบวนการประกอบ 4 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นการแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้  การจัดเกบ็และการ

สบืค้นความรู้  การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ ทั้งน้ีเป็นเพราะกระบวนการจัดการความรู้ เป็นวิธีการเพ่ิมคุณค่าของบุคคล กลุ่มบุคคล 

องค์กร ชุมชนท้องถิ่นหรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคลในการพัฒนาหน่วยงาน องค์กรให้มีประสทิธภิาพโดยการท างานเป็นทมี แลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนัและน าความรู้ที่มีออกมาใช้ประโยชน์ และจากการสนทนากลุ่มของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ควรมีจัดสรร

บุคลากรที่เพียงพอต่อจ านวนเดก็ มีความรับผดิชอบ ครตู้องท าวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กบัเดก็ ควรศกึษาดูงาน แสวงหา

ความรู้ทั้งความรู้ที่อยู่ภายในและภายนอกสถานศกึษา มีปฏสิมัพันธท์ี่ดี มีความสามัคคีและพัฒนาตนเองให้ทนัต่อสงัคมของการเปล่ียนแปลง

อยู่เสมอ อุทศิตนในการสอนและพัฒนาผู้ เรียน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมควรจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเดก็ ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านวิชาการ ควรมีการน าสื่อ

เทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีการประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กร เครือข่ายครู

ผู้ดูแลเดก็ในการจัด หลักสตูรส าหรับเดก็ปฐมวัยให้มีความสอดคล้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน ด้านการมีส่วนร่วมและสมัพันธ์ชุมชน ควรมี

การขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในด้านการระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเดก็เลก็และ

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ของเดก็ ควรให้ครอบครัวของเดก็เขามามีส่วนร่วมในกจิกรรมของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็เป็นประจ า 

ควรมีการประชาสมัพันธง์านของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและด้านการส่งเสริมเครือข่ายและพัฒนาเดก็ปฐมวัย ควร

จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ เพ่ือช่วยเหลือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกัน กลุ่มเครือข่ายควรให้

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรและร่วมกันบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพสูงสุด ดังนั้น ทุ กฝ่ายที่มีความ

เกี่ยวข้องในการบริหารงานในแต่ละด้านควรมีการวางแผนงานร่วมกนั และด าเนินงานไปในทศิทางเดียวกนัเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ให้มี

ประสทิธภิาพต่อไป 

 

ค าส าคญั: การบริหารจัดการศนูย์พัฒนาเดก็เลก็  ความเป็นเลิศ  กระบวนการจัดการความรู้ 

 

Abstract 

This research aimed to study problems of child development center management and management of child development 

centers to excellence using Knowledge Management (KM) process of the centers under local administrative organizations in 

Uttaradit. The sample consisted of 236 people, 76 educators and 160 centers’ chiefs / caretakers. The data was collected by 5 scale 

rating questionnaire and group discussion. Statistics used to analyze the data were percentage, mean and standard deviation and text 
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analysis. The research results showed that problems in management of child development centers under local administrative 

organizations in Uttaradit were at a high level in overall. For the management of the centers to excellence using Knowledge 

Management (KM), the researcher chose to present about basic knowledge management process which has often been discussed. The 

process consisted of four steps: knowledge seeking, knowledge creation, knowledge storage and searching, knowledge transferring 

and utilization and it was a tool to increase value of people, group of people, organizations, communities or people network to 

develop organizations to be effective by working together, exchanging knowledge and learn together and bring knowledge to be used. 

Group discussion among experts revealed that in staff and management, there should be enough responsible staff to take care of 

children. Classroom research should be carried in order to help the kids in problem solving. Teachers should study or pursuit 

knowledge from inside and outside schools, have a good relation with others, always develop and devote themselves in teaching and 

developing students. For buildings and environment, there should be budget to build centers where are conducive to children learning. 

Community should be involved in both internal and external environment setting. Modern media and technology should be 

appropriately applied in learning experience. Asking communities, organizations and child caretaker’s network to create consistent 

curriculum for children in the same way. For community involvement and relation, cooperation from parents, community and other 

organizations should be asked for resources in supporting centers’ operation and for participation in learning activities. Kids’ families 

should participate centers’ activities regularly. Continuous centers’ promoting to community is important. To promote the network and 

develop childhood children, there should be a child development network committee to help and exchange information in order to 

exchange knowledge and learn together. Budget should be spent to develop teachers and staff, develop child care centers to 

excellence. Therefore, relevant administrative sectors need to plan and work together to improve child development centers in the 

same direction effectively. 

 

Keywords: Child development center management, Excellence, Knowledge management process 
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บทคดัย่อ 

 เน้ือหาเร่ืองภาคตัดกรวยเป็นส่วนหน่ึงของวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์ ที่ผู้ เรียนส่วนมากมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า เนื่องด้วยเนื้ อหาเร่ือง

ภาคตัดกรวยเกี่ยวข้องกับกราฟรูปแบบต่างๆ ดังนั้น แนวทางหน่ึงที่จะช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเน้ือหาคือการใช้สื่อที่มองเห็นภาพที่หลากหลาย ซ่ึง

โปรแกรมจีโอจีบร้า (GeoGebra) เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ เรียนมีโอกาสเรียนคณิตศาสตร์โดยการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้ เรียน

พัฒนาทกัษะของการจินตนาการภาพ ให้เกดิความเข้าใจในเนื้อหาภาคตัดกรวยได้ง่ายขึ้น ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  

เร่ืองภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบร้า โดยมีความมุ่งหมายดังนี้  1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง ภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีโอ

จีบร้า 2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบร้า กับ

นักเรียนที่เรียนด้วยกจิกรรมการเรียนแบบปกติ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง ภาคตัดกรวย โดยใช้

โปรแกรมจีโอจีบร้า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 20 คน ได้มาจากการการสุ่มอย่างมีระบบ 

(Systematic Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง ภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบร้า 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดความพึงพอใจต่อกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ือง ภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบร้า สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบท ีแบบอิสระ ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้  

1) แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  เร่ืองภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบร้า ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญว่ามีความเหมาะสมระดับมาก 

2) นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง ภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบร้า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วย

กจิกรรมการเรียนรู้แบบปกติ และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง ภาคตัดกรวย โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบร้าทั้ง 4 ด้าน คือ 

ด้านเนื้อหา ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก 

 

ค าส าคญั: โปรแกรมจีโอจีบร้า  ภาคตัดกรวย  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจ 

 

Abstract 

 Content of conic sections is one of the analytic geometry content that most students have low learning achievement. Due to 

the content of conic sections related to many graphs pattern, one way to solve the problem is using learning materiel that help 

students to visualize and understand various figures. The GeoGebra Program is a technological media that might help students to learn 

mathematics by constructing knowledge for themselves, develop imaginar, and easily understand conic section content. Therefore, the 

researcher was interested in developing the leaning activities on conic sections by using GeoGebra Program. The purposes of this 

study were 1) to develop the learning activities on conic sections by using GeoGebra Program. 2) to compare the learning 

achievement between students who learned by using GeoGebra Program and students who learned using traditional activities. 3) to 

study the satisfaction of students who learned the learning activities on conic sections by using GeoGebra Program. The sample group 

consisted of 20 Mathayomsuksa 4 students and obtained using the systematic random sampling technique. The instrument used were 

https://www.facebook.com/wanintorn.supap
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lesson plans, learning achievement test and questionnaire on satisfaction. The data were analyzed by using percentage, mean, standard 

deviation and the independent t – test. The finding of the study was as follows: 1) The lesson plan on conic sections by using 

GeoGebra Program validated from the experts at a high level. 2) The student who learned using the learning activities on conic 

sections by using GeoGebra Program indicated learning achievement more than students who learned using the traditional activities. 

3) The students showed satisfaction with learning on conic sections by using GeoGebra Program in 4 aspects at a high level: content, 

learning activity, instructional media, and measurement and evaluation. 

 

Keywords: GeoGebra program, Conic section, Learning, achievement, Satisfaction 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาค้นคว้าในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ของการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1) เพื่อพัฒนาเวบ็ไซต์การบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาอุตรดิตถ์ เขต 2 2) เพ่ือประเมินคุณภาพของเวบ็ไซต์การบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ครูและบุคลากรในโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์ เขต 2 จ านวน 100 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบก าหนดโควตา เคร่ืองมือที่ใช้ในการค้นคว้า ได้แก่ เวบ็ไซต์การบริหารจัดการกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา และแบบประเมินคุณภาพเวบ็ไซต์การบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาค้นคว้าพบว่า การประเมินคุณภาพเวบ็ไซต์ของผู้เช่ียวชาญการพัฒนาเวบ็ไซต์การบริหาร

จัดการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา มีค่า ( X  = 4.69) อยู่ในเกณฑ์ความเหมาะสมมากที่สดุ แยกเป็นด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่า

( X  = 4.92) ด้านการออกแบบ มีค่า ( X   = 4.64) และด้านการบริหารจัดการ มีค่า ( X   = 4.52) และการประเมินเวบ็ไซต์การบริหาร

จัดการของบุคลากรผู้ใช้บริการ มีค่า ( X  = 4.47) อยู่ในเกณฑ์ความเหมาะสมมาก แยกออกเป็นด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่า 

( X  = 4.63) ด้านการออกแบบ มีค่า ( X  = 4.52) และด้านการบริหารจัดการ มีค่า ( X  = 4.26) 

 

ค าส าคญั: เวบ็ไซต์การบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

 

Abstract 

In this study the aim of self-study: 1) to promote the development of management education. Office of Primary 

Education, Uttaradit, 2, 2) to assess the quality of site management group promotes education. The samples used in the study 

include. Teachers and staff in schools under the Office of Elementary Uttaradit Area 2 100, which came from a random set quotas. 

The instruments used in research, including site management group promotes education. Quality Evaluation and Management group 

promotes education. The statistics used in this study is the mean and standard deviation. The study found that Quality Evaluation of 

expert website development management group promotes education, the value X = 4.69 is considered most appropriate. At the 

benefits and use the value X = 4.92 Design is X = 4.64, and the management of the value X = 4.52 and site assessment, 

management of personnel, using the value X = 4.47 in. appropriate criteria Split into the benefits and use the value X = 4.63 X = 

4.52, the value of design and management, the value X = 4.26. 

 
Keywords: Website development management group promotes education office 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างทศันคติต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามหลักสูตรวิชาภาษาญ่ีปุ่ น ของนิสิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยท าการศึกษากับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 33 คน เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเรจ็รปูส าหรับการวิจัย

ทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) ส่วนสถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติสหสมัพันธข์อง เพียร์สนั (Pearson’s correlation)  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานไม่มีประสบการณ์ไปเรียนที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทกัษะไวยากรณ์ อยู่ในระดับ C+ และ C ด้านทกัษะการเขียน อยู่ในระดับ C+ 

และ C ด้านทกัษะการสื่อสาร อยู่ในระดับ B และด้านทกัษะการอ่าน อยู่ในระดับ B ตามล าดับ 2) ทัศนคติต่อการเรียนการสอนวิชา

ภาษาญ่ีปุ่ น ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับสงู เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ พบว่า ทศันคติต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่ น ล าดับ

แรก คือ ด้านบทบาทคณาจารย์ จัดอยู่ในระดับสงู และ 3) ทศันคติต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสตูร

วิชาภาษาญ่ีปุ่ น ของนิสติสาขาวิชา ภาษาญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่มีความสมัพันธก์นั 

  

ค าส าคญั: ทศันคติต่อการเรียนการสอน  หลักสตูรสาขาภาษาญ่ีปุ่ น  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  นิสติมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

Abstract 

A Correlational Study between Learning Attitudes and Learning Achievement in the Japanese Curriculum of Japanese 

Major students at Naresuan University. The research will be conducted with undergraduate students. Major Japanese University 

Number 33 was used questionnaire. Data were analyzed using the Statistical Package for Social Science Research (SPSS) Statistical 

analysis the fundamental frequency and percentage Average (Mean) and standard deviation (SD.) and test the statistical correlation 

of Pearson.  

The results showed that: 1) the majority of the respondents were female. Studying in 3
rd
 year of mostly inexperienced to 

go to Japan. The majority of respondents an achievement the grammar in the C + and C-writing skills. In the C + and C, B and 

communication skills in the areas of reading in class B, respectively, 2) attitudes towards the teaching of the Japanese language. The 

overall rating of high. When considered, the order found that attitudes to teaching Japanese first is the faculty role. Held at a high 

level, and 3) Attitudes and Learning Achievement in the Japanese Curriculum of Japanese Major student at Naresuan University. 

There was no correlation. 

 

Keywords: Learning attitudes, The Japanese curriculum, Learning achievement, Naresuan University students 
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บทคดัย่อ 

จุดมุ่งหมายงานวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาติดตามและประเมินผลการใช้แทบ็เลต็พีซี ของกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร สงักัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยท าการเกบ็รวบรวมข้อมูล เป็นระยะเวลา 2 เดือน จ านวน 7 โรงเรียนโดยมี

วัตถุประสงค์ 2 ประการ 1) เพ่ือศึกษาติดตามการใช้แทบ็เลต็พีซี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร สงักัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 2) เพ่ือประเมินผลการใช้แทบ็เลต็พีซี ในกลุ่มโรงเรียนกัลยาณมิตร สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง 72 คน ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มโรงเรียน

กลัยาณมิตร เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่าวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า  

1. การใช้แทบ็เล็ตพีซี กับการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ส่วนใหญ่จะมีการเตรียมความพร้อมดีมาก 

การศกึษาแนวทางการใช้ดีมาก การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ดีมาก และด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ดีมาก  

2. ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมในการใช้แทบ็เลต็พีซีเพ่ือการเรียนการสอนในกลุ่ม

โรงเรียนกลัยาณมิตร สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 2 ดังนี้  

  2.1 ด้านปัญหาการแจกแทบ็เลต็พีซี ให้แก่โรงเรียนมีความล่าช้า ครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และ

ทักษะในการใช้ ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีขนาดเล็ก ยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลรักษา 

ความรู้ความสามารถยังไม่เท่ากบัเดก็โต ปัญหาด้านอุปกรณ์ประกอบของโรงเรียน เช่น ห้องเรียน สถานที่ชาร์ตไฟ วัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบ เช่น

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Wi-Fi) Projector Smart T.V. จอภาพ ความเข้าใจในการใช้แทบ็เล็ต ระหว่างครู/ผู้ปกครอง/นักเรียน ขาด

บุคลากรที่มีความช านาญ และขาดงบประมาณในการเตรียมอุปกรณ์ประกอบห้องการใช้แทบ็เลต็ 

  2.2 ด้านอุปสรรคครูผู้สอนไม่ได้รับแทบ็เลต็ (ในส่วนของครู) การขยายผล เผยแพร่การใช้ให้แก่ครูที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม ไม่

สะดวกกบันักเรียน ในการชาร์ตไฟ/ชาร์ตไฟนานมาก การเกบ็รักษา ศนูย์ซ่อมอยู่ไกล การเดินทางไม่สะดวก ต้องไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ 

2.3 ข้อเสนอแนะ ควรให้ครผูู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกคน ควรจัดสรรงบประมาณ เป็นค่าสนับสนุน

ในการติดตั้งอุปกรณ์ที่จ าเป็น เช่น เคร่ืองกระจายสัญญาณ (Wireless) โปรเจ็คเตอร์ จอภาพ อุปกรณ์การชาร์ตไฟควรจัดส่ง แทบ็เล็ตให้

รวดเรว็กว่านี้  เสรจ็ทนัภายในปี 2555 ควรให้มีศูนย์ซ่อมในจังหวัดก าแพงเพชร ควรมีการจัดประชุม นิเทศ ด าเนินการใช้แทบ็เล็ตระหว่าง

ผู้ปกครอง คร ูและส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาก าแพงเพชร เขต 2 ควรจัดอบรมให้ครทูี่สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ควร

จัดสรรให้โรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยก่อน 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ยังเล็กยังขาดความรับผิดชอบในการดูแลรักษาความรู้ยังไม่เท่าเด็กโต และปัญหาเกี่ยวกับ

อุปกรณ์โรงเรียนไม่สมบูรณ์ความเข้าใจในการใช้ระหว่างครู/ผู้ปกครอง/นักเรียนมีน้อยขาดบุคลากรที่มีความช านาญและงบประมาณในการ

ด าเนินการไม่เพียงพอ 
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Abstract 

Research goal this time is the education follows and evaluate using Tablet PC of school true friend group be under 

Kamphaeng Phet Primary Education Service Area office 2 borders by have 2 points objectives 1) for study follow using Tablet PC 

for the elementary pupil studies year that 1 in school true friend group be under Kamphaeng Phet Primary Education Service Area 

office 2 2) for evaluate using Tablet PC in school true friend group be under Kamphaeng Phet Primary Education Service Area office 

2 for 72 pupils study year that 1 person sample a tool is like model the scale about the value analyses the data by seeking value 

percentage frequency average part value deviates the standard test suppose the standard 

 The results showed that 

1. Using Tablet PC with the administration studies for the elementary pupil studies year that 1 the majority has will 

readiness excellent preparation trend using excellent education readiness administration preparation learns excellent and arrangement 

activity learning excellent side.  

2. Problem obstacle education and the suggestion in readiness preparation in using Tablet PC for instruction education in 

school true friend group be under Kamphaeng Phet Primary Education Service Area office 2 borders as follows. 

     2.1 Problem distribution Tablet PC side to the school has the lateness primary school level teacher studies don’t 

understanding and the skill in using must have develop continuously the elementary pupil studies year. That 1 have small don’t the 

responsibility in the maintenance ability knowledge still don't equal to the adolescent side equipment problem assembles of the school 

such as a classroom the place feels numb the fire the inventory equipment assemble such as the equipment spreads a signal (Wi-Fi) 

Projector Smart T.V. monitor the understanding in using Tablet between a teacher / a guardian is / student torn the personnel who 

have the expert and torn the budget in equipment preparation assembles using room Tablet . 

     2.2 Obstacle teacher side no take Tablet ( in the part of a teacher ) the expansion is announce using to a teacher who no 

is in training not convenient with a student in feeling numb fire feel numb the fire for a long time the saving is healing zero repair far 

the travel is not convenient must reach the Chiang Mai. 

    2.3 The suggestion should give primary school in Pratom 1 everybody, should allocate the budget , be the value supports 

in installation equipment necessary such as spread a signal (Wireless) Projector monitor feeling numb fire equipment should send 

Tablet fast this more, finished in time within year 2555 should have zero repair in the Kamphaeng Phet be supposed to the 

arrangement meets supervision manage use Tablet PC between a guardian teacher in Kamphaeng Phet Primary Education Service 

Area office 2 borders should very train a teacher who teach the primary school in Pratom 1 everybody should allocate give the school 

where have a little student before. 

3. The elementary pupil studies year that 1 still tiny lack the responsibility in knowledge maintenance still don't equal the 

adolescent and a problem about school imperfect understanding equipment in using between a teacher a guardian is a student has a 

little torn the personnel who has the expert and the budget in not enough administration. 

 

Keywords: follow, evaluate, Tablet PC 
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การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการท างานของผูป้ระกอบอาชีพล่ามภาษาญีปุ่่ นกรณีศึกษา 

ล่ามทีท่ างานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนคิมอุตสาหกรรมภาคเหนอื 

จิตตินันท ์เชียรแกล้วกล้า 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรครวมถึงเทคนิคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการท างานของผู้ประกอบ

อาชีพล่ามภาษาญ่ีปุ่ นในโรงงานที่มีผู้ประกอบการเป็นชาวญ่ีปุ่ นซ่ึงตั้งอยู่ในเขตนิคมภาคเหนือ จังหวัดล าพูน จ านวน 13 คน ด้วยวิธีการ

สมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบตัวต่อตัวพร้อมบันทกึเสยีงควบคู่กับการ

จดบันทกึการสมัภาษณ์ เมื่อได้ข้อมูลจะท าการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (Content Analysis) โดยจัดกลุ่มและแบ่งประเภทของปัญหาที่ได้ว่าเป็น

ปัญหาประเภทใดแล้วท าการจัดหมวดหมู่ประเดน็ปัญหาตามขอบเขตที่วางไว้รวมถึงท าการสรปุรวมเทคนิคและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ผล

จาการศกึษาพบปัญหาและอุปสรรคในการแปลล่ามด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ 1) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านภาษา 2)

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม 3) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ และในส่วนของเทคนิคและแนว

ทางแก้ไขนั้นพบว่าการขอร้องเพ่ือขอให้ผู้ พูดกล่าวซ ้าอีกคร้ังหรือขอให้ผู้ พูดอธิบายความหมายใหม่ด้วยค าอื่น เป็นวิธีการที่พบมากที่สุด 

นอกจากนั้นยังพบวิธกีารทวนซ า้ด้วยภาษาที่ง่ายขึ้ นเพ่ือยืนยันเน้ือหา การแปลสรุปความโดยอาศัยประสบการณ์หรือบริบทจาการสนทนาการ

เตรียมตัวล่วงหน้าทั้งด้านร่างกายและการท าความเข้าใจเน้ือหา การหมั่นทบทวนและฝึกฝนทกัษะทางภาษาทั้งภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาไทยการหา

ความรู้ ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท างานเพ่ิมเติมการท าความเข้าใจวัฒนธรรมทั้งสองชาติเป็นอย่างดี การจดบันทกึการสร้างความมั่นใจทั้ง

ด้านบุคลิกภาพและการแสดงออกในที่สาธารณะและมารยาทในการพูด 

 

ค าส าคญั: ล่ามภาษาญ่ีปุ่ น  ปัญหาและอุปสรรค  เทคนิคและแนวทางแก้ไข 

 

Abstract 

This study is to learn the problems and obstacles and find the guidelines to solve the problems of the 13 interpreters who 

work for the Japanese factories that are located in the Northern Industrial Estates of Lumpun province by informal interview and 

sound recording together with noting the data. After gathering the information and data, the content analysis will be made by 

classifying and grouping the problems according to the guideline plan and making conclusion for problems solving. After the study, it 

is found that there are 3 major problems and obstacles are 1) The difference in language 2) The difference in culture and 3) The 

problems and obstacles resulting from other factors such as the problems and obstacles resulting from having no backgrounds or a 

chance to prepare in advance etc. Besides the problems, it is also found many techniques to solve the problems as follow: 1) 

Requesting the speaker to repeat the sentences again that is the most common way to solve the problems. 2) Requesting the speaker 

to explain the meaning. 3) Repeating the meaning by using the simple or easier word 4) Interpreting by experience or context of 

conversation 5) Good preparing for interpreting both in context and physical that fit for working 6) Revising and practicing more 

often both Japanese and Thai 7) Learning and finding the additional knowledge that useful for interpreting 8) Studying and 

understanding the difference between two cultures 9) Noting for making self-confidence in personality, public speaking, good 

etiquette  

 

Keywords: Japanese interpreter, Interpreter problems and obstacles, Interpreter techniques and solutions 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอ าเภอของกรมพลศกึษา 2) ศกึษา

การเพ่ิมประสทิธิผลการก่อสร้างสนามกีฬาอ าเภอของกรมพลศึกษา 3) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างประสทิธิผลและการบริหารองค์การด้าน

งานก่อสร้างสนามกฬีาอ าเภอของกรมพลศกึษา และ 4) แสวงหาแนวทางในการเพิ่มประสทิธผิลของการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนาม

กฬีาอ าเภอของกรมพลศกึษา 

ขอบเขตการวิจัยเป็นการศกึษาพ้ืนที่การก่อสร้างสนามกฬีาอ าเภอของกรมพลศกึษาที่ด าเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2555 จ านวน 21 

แห่ง และปี พ.ศ.2556 จ านวน 30 แห่ง ท าการศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานก่อสร้างสนามกีฬา

อ าเภอของกรมพลศกึษาซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรของหน่วยงานดังต่อไปนี้  1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. กรมพลศึกษา 3. ส านักงาน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ 5. บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จ านวน 2,159 ตัวอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุป 

และอภิปรายผล ด้วยวิธีการเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ Canonical Correlation และ Path Analysis ตามสมมุติฐานการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพจากการสัมภาษณ์ด้วยค าถามเชิงลึกในการลงพ้ืนที่จริง และการสังเกตการณ์ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับประสิทธิผลและการบริหาร

องค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอ าเภอของกรมพลศึกษามาสนับสนุนข้อค้นพบของการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยและผล

การทดสอบสมมติฐานจึงเป็นการบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน 

จากการศกึษาวิจัย พบว่า ประสทิธผิลในการปรับตัวขององค์การ การบรรลุเป้าหมายที่ทนัต่อเวลา และคุณภาพของงานอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน ในขณะเดียวกันการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอ าเภอของกรมพลศึกษาในการวางแผนระดับนโยบาย การ

วางแผนกลยุทธ ์และแผนด าเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์ Canonical 

พบว่า การวางแผนระดับนโยบาย การวางแผนกลยุทธ ์และแผนด าเนินการมีความสมัพันธก์บัประสทิธผิลในด้านคุณภาพของงานที่เป็นไปตาม

มาตรฐาน มีต้นทุนการด าเนินงานที่เหมาะสม และมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฎิบัติ 

จากผลการศึกษาเบื้ องต้นน าไปสู่การสร้างตัวแบบประสิทธิผลของการบริหารองค์การ ด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอ าเภอของกรม

พลศึกษาโดยการวิเคราะห์เส้นทางท าให้พบแนวทางการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอ าเภอของกรมพลศึกษาที่มีประสิทธิผล 

โดยเฉพาะกรมพลศึกษาควรมุ่งเน้นที่การวางแผน ที่มีการวางแผนระดับนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ และแผนด าเนินงาน ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญ

ที่มีผลต่อประสทิธผิลในด้านคุณภาพของงาน ที่เป็นไปตามมาตรฐาน มีต้นทุนการด าเนินงานที่เหมาะสม และมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ เมื่อ

กรมพลศกึษาด าเนินการตามตัวแบบดังกล่าวแล้ว มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดประสทิธิผลของการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอ าเภอ

ของกรมพลศกึษาได้ในอนาคต 

 
ค าส าคญั: ประสทิธผิล  การบริหาร  งานก่อสร้าง  สนามกฬีาอ าเภอ  กรมพลศกึษา  

 

Abstract 

The purposes of this study were: 1) to study district stadiums construction administration of the Department of Physical 

Education; 2) to study construction effectiveness of district stadiums of the Department of Physical Education; 3) to study relations 

of effectiveness and administration; and 4) to search for the way in which to increase effectiveness of district stadiums of the 

Department of Physical Education can be increased. 
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The construction areas in this study were district stadiums of the Department of Physical Education, 21 of which were 

constructed in 2012 and 30 in 2013. The sample group included 2,159 people from the Ministry of Tourism and Sports, the 

Department of Physical Education, the Office of Provincial Tourism and Sports, the Organization of Local Administration, and 

construction companies. Questionnaires, interviews and observations were used as tools for data collection. The results of the study 

were based on quantitative data analysis by Canonical Correlation and Path Analysis. 

It was found from the study that the effectiveness in terms of the organization’s adjustment, timely achievement of goals 

and the quality of construction account for a high level in every aspect. Meanwhile, organization administration of its planning or 

policy, strategic planning and operation plan were found also to be at a high level in every aspect. 

From this primary study, an analysis of the construction administration of an effectiveness model of the district stadiums of the 

Department of Physical Education. It was also found from previous analysis that the approach towards effectiveness of the 

construction administration rested on the planning at a policy level, strategic management and operational plans. All the aforesaid 

factors contributed to effectiveness in terms of quality of work standards. They also had appropriate budgets, knowledge and 

understanding of the matter. If these findings are raised and presented to the Department of Physical Education, effectiveness of 

administration of the district stadiums construction shall be improved in the years to come. 

 

Keywords: Effectiveness, Administration, Construction works, District stadium, Department of physical education 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศกึษาปัจจัยที่มีความสมัพันธก์บัการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยวิธกีารส ารวจและเปรียบเทยีบความคิดเหน็เกี่ยวกับปัจจัยความสมัพันธ์กับการตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เคร่ืองมือในการวิจัย คือแบบสอบถามแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2557 จ านวน 393 คน  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน หาความถี่  ร้อยละค่า เฉล่ียค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ียถ่วงน า้หนัก ค่าไคสสแควร์ โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบุคลากร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก เรียงตาม ล าดับคือ ด้านสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด/ 

มหาวิทยาลัย เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านการเลือกวารสาร ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านเกี่ยวกับประเภทของงานวิจัยตาม 

ล าดับ บุคลากรที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์และบุคลากรที่ไม่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีความคิดเห็นแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลของการวิจัยจะเป็นแนวทางการในส่งเสริมการเผยแพร่ผลการวิจัยในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติของบุคลากรต่อไป 

 

ค าส าคญั:  การตีพิมพ์เผยแพร่  วารสารระดับนานาชาติ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

Abstract 

This research aimed to identify factors that are relating to published research in international journals of university 

personnel. By way of comparison, surveys and opinion about the factors relating to publication of research findings in international 

journals of personnel Srinakharinwirot University. Research Tool Is a five-level scale questionnaire sample used in this research is the 

University’s annual personnel of 393 people in 2557, data analysis, statistics, frequency, percentage, average, standard deviation. 

Weighted average chi -square using a computer program. The results showed that factors associated with the publication of research 

findings in international journals of university personnel. Overall, and specifically in the study is in order. The support from agencies/ 

universities are ranked first, followed by the selection of journals. Foreign language and about the type of research, respectively. 

Personnel with no personnel that research published research published in international journals. Opinions differ statistically 

significant at the 0.05 level is the result of research approaches in promoting the dissemination of research results in international 

journals of the personnel. 

 

Keywords:  Research publishing, International journals, Srinakharinwirot University 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับ Facebook 2. 

เพ่ือศกึษาความคิดเหน็ของผู้เรียนที่มีต่อการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับ Facebook ประชากร คือ นิสติ

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา ที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปีการศึกษา 2556 จ านวน 

38 คน เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับ 

Facebook และแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสติที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับ Facebook การ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ Independent t – test และการสรปุปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. 

ความคิดเหน็ของผู้เรียนที่มีต่อการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับ Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (

  =3.69, =.47) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุสามล าดับแรกได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท างานร่วมกนัหรือเรียนรู้

ด้วยตนเอง (  =3.92, =.75) รองลงมาคือ การใช้ Facebook ในการกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นิสติสามารถติดต่อสื่อสารกับ

อาจารย์ผู้สอนได้หลากหลายทางมากขึ้น (  =3.82, =.61) ล าดับที่สาม มีค่าเฉล่ียเท่ากันสามด้านคือ นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนรู้มากยิ่งขึ้น ( =3.76, =.71) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยตนเอง (  =3.76, =.71) และการเรียนโดยใช้ Facebook ช่วย

ให้นิสติเรียนด้วยความสนุกสนานและเรียนอย่างมีความสขุ ( =3.76, =.71) 

 

ค าส าคญั: กระบวนทศัน์การเรียนรู้  5 ขั้นตอน 

 

Abstract 

 This objectives of this study were: 1. To study on the result of implementing QSCCS with Facebook; 2. To study on 

students’ opinions concerning implementing QSCSS with Facebook. The sample were 38 Technology and Communications 

undergraduates who attended Printing and Advertising Technology course in academic year of 2013. The information was gathered 

by using the achievement test regarding implementing QSCCS with Facebook and a questionnaire regarding students’ opinions 

concerning implementing QSCCS. Later on, the information was analysed to find percentage, mean, standard aviation, independent t-

test, and problems conclusion and suggestions. 

 The result showed that: 1. Students achieved higher score after implementing QSCCS. The significance was .05; 2. 

Students’ opinions concerning implementing QSCCS with Facebook was high (     = 3.69, =.47). Once considered in all aspects, 

the aspect that achieved the highest mean was the one that allowed students to study on their own (   =3.92, =.75). Following 
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by implementing Facebook with learning in order to allow students and teachers to be able to communicate in more various ways (

  =3.82, =.61). Finally, there were three aspects that achieved the same mean, which were: students were involved more in 

learning activities (  =3.76, =.71), students were able to study by themselves more (  =3.76, =.71), and Facebook helped 

students to enjoy the learning more happily (  =3.76, =.71). 

 

Keyword: QSCCS 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาสถานภาพ ศกัยภาพ ลักษณะการบริหารจัดการวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั และหารปูแบบการ

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสโุขทยั เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มวิสาหกิจดีเด่นของจังหวัดสุโขทยั ประจ าปี พ.ศ.2555 – 2557 จ านวน 3 กลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย

พบว่า วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสโุขทยั ส่วนใหญ่ก่อตั้งขึ้ นจากการชักชวนเพ่ือแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของชุมชน หรือสร้างอาชีพจาก

ความถนัดหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน จุดแข็งคือความร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกในกลุ่มความศรัทธาในผู้น ากลุ่ม และความรู้

ความสามารถความเช่ียวชาญของสมาชิกในกลุ่ม จุดอ่อนคือมีทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานน้อย ขาดตลาดและแหล่งจ าหน่ายที่แน่นอน 

โอกาสคือการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อุปสรรค คือ มีสินค้าที่คล้ายคลึงกันมาก ลักษณะการบริหารจัดการมีการร่วมกันคิด

วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงาน มีกฎระเบียบและหลักเกณฑต่์างๆ ของกลุ่มอย่างชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกตาม

ความช านาญของสมาชิก สมาชิกของกลุ่มเป็นผู้ เลือกผู้บริหารและผู้น าของกลุ่มขึ้ นมาเพ่ือบริหารและจัดการกลุ่ม มีการประเมินศักยภาพ

วิสาหกจิชุมชนโดยส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนจังหวัดเป็นประจ าทุกปี รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ของวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั เป็นลักษณะการยอมรับร่วมกันภายในกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มร่วมกันคิด ตัดสนิใจ ร่วมกันวางแผน มีการ

เลือกผู้บริหาร ผู้น ากลุ่ม ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงาน หลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิก ก าหนดการลงโทษ การ

ควบคุม ประเมินผลและการตรวจสอบของกลุ่มเป็นการควบคุมดูแลกนัเองภายในกลุ่ม ทั้งจากการจัดท าบัญชีการเงินของกลุ่ม การรายงานและ

สื่อสารกบัสมาชิกในกลุ่ม และการดูแลจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัด  

ค าส าคญั: วิสาหกจิชุมชน  รปูแบบการบริหารจัดการ  จังหวัดสโุขทยั 

 

Abstract 

The objective of this research is to study the status, potential, the enterprise management community and a pattern of 

particatory management for community enterprises in Sukhothai province. A qualitative research study related documents, 

publications and in-depth interviews 3 group of outstanding enterprises of the province for the year 2555 – 2557 and the agency 

involved. The results showed that community enterprise in Sukhothai most founded by persuasion to resolve the occupation of the 

community or build a career aptitude or wisdom in the community. Strengths is the cooperation of members, the faith in the group 

leader, knowledge and expertise of members. The weakness is a current operation, supply sources and distribution. The opportunity is 

to get support from government agencies. The threats is the competition and produce very similar Management style has been sharing 

ideas, analyze, planning, operations. There are rules and guidelines of the group clearly and have a responsibility to members based 

on skills of members. Members choose the administrators and the leader of the group. A community assessment by the Office of the 

Secretary of the Board of Community province annually. A pattern of particatory management for community enterprises in 

Sukhothai province is shared acceptance, share the idea, choose the administrators and the leader of the group. Have rule operation, 

the criteria for membership qualification of members and the punishment.The Control, evaluation and monitoring is overseen by 

members of the group by financial accounting and communicate with the members. And assessment by the Office of the Secretary of 

the Board of Community province. 

Keywords: Community enterprises, Pattern of particatory management, Sukhothai province 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์ในทศวรรษหน้า ซ่ึงเป็นการศกึษาแบบคาดการณ์อนาคตโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi’s Technque) ผู้ศกึษาคัดเลือก  ผู้ เช่ียวชาญที่

มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการแบบเจาะจงจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุตรดิตถ์ จ านวนรวมทั้งสิ้น 18 คน โดยท าการเกบ็รวบรวมข้อมูล

จากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 รอบ ในรอบแรกเป็นค าถามชนิดปลายเปิดเพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญเกดิอสิระในทางความคิด เมื่อได้รับค าตอบแล้วจึงน ามา

วิเคราะห์ร่วมกับการศึกษาเอกสารของผู้วิจัยเพ่ือสรุปประเดน็ความคิดของผู้ เช่ียวชาญทั้งหมด แล้วน ามาท าแบบสอบถามในรอบที่สองเป็น

ค าถามชนิดปลายปิดแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เมื่อได้ค าตอบกลับมาจึงน ามาประมาณค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป และสร้าง

แบบสอบถามขึ้ นใหม่เป็นรอบที่สามเพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณายืนยันหรือเปล่ียนแปลงความคิดเห็น แล้วน าค าตอบที่ได้ในรอบที่สามมา

ตรวจสอบด้วยค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่าในด้านการท างานเป็นทมีมี

ค่ามัธยฐาน 4.73 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 0.67 และค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยม 0.27, ด้านความสามารถทางด้าน

สติปัญญามีค่ามัธยฐาน 4.57 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 0.50 และค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยม 0.43, ด้านทกัษะการ

บริหารมีค่ามัธยฐาน 4.73 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 0.40 และค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยม 0.27, ด้านการมี

วิสยัทศัน์มีค่ามัธยฐาน 4.69 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 0.50 และค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยม 0.31, ด้านความเป็น

ผู้น า มีค่ามัธยฐาน 4.78 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 0.59 และค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยม 0.22 ส่วนด้านการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีค่ามัธยฐาน 4.69 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 0.58 และค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยม 0.31 

การศึกษาคร้ังนี้ สรุปได้ว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ในทศวรรษหน้าต้อง

ประกอบด้วยสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านการท างานเป็นทมี คือสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันท างาน 

และเสริมสร้างทมีงานที่เข้มแขง็ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ตลอดจนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ 2) ความสามารถทางด้าน

สติปัญญา คือ ต้องฉลาดหลักแหลม มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย และมีความคิดรวบยอด 3)  ด้านทักษะการบริหาร คือสามารถใช้ 

Computer และ Internet ได้ดี สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ มีการสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกันและเลือกแหล่งเรียนรู้ ได้

หลากหลาย 4) ด้านการมีวิสยัทศัน์ คือ สามารถเช่ือมโยงภาพของปัจจุบันและอนาคตได้อย่างกว้างไกลและเป็นสากล มีการท างานเชิงรุก และ

ก าหนดเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา  5) ด้านความเป็นผู้น า คือ ท างานอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่ความส าเร็จ บริหารการ

เปล่ียนแปลงสู่คุณภาพการศึกษา  และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารการศึกษา 6) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 

ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนน าเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหาร

การศกึษา ทั้งน้ีจะต้องมีการประยุกต์วิธคีิดและความร่วมมือข้ามหลักสตูรเพื่อการเรียนรู้ทั้งชีวิตและผูกโยงการบริหารการศึกษาให้เช่ือมต่อกับ

ความต้องการของชุมชนและสงัคมโดยการคาดหมายความต้องการในอนาคตของผู้เรียนให้สอดคล้องและเข้ากนัได้กบัหลักสตูรที่มีอยู่ ทั้งน้ีโดย

ค านึงถึงจิต 5 ลักษณะ คือ จิตเช่ียวชาญ  )Discipline Mind), จิตรู้สงัเคราะห์ (Synthesizing Mind), จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind), จิตรู้

เคารพ (Respectful Mind) และจิตรู้จริยธรรม (Ethical Mind) 

 

ค าส าคญั: สมรรถนะ  ผู้บริหารสถานศกึษา  ทศวรรษหน้า  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา  เทคนิคเดลฟาย 
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Abstract 

The aim of this study was detected for the competency of the principal of Uttaradit Primary Educational Service Area 

Office in the next decade by anticipated with Delphi’s technique. This study choosed 18 specify expert principals from Uttaradit 

Primary Educational Service Area Office by complied 3 times of questionnaires data. The 1
st
 was the opened-end questions to keep 

free for the expert principals and used this data analyzed to the 2
nd 

close-ended 5 appraise questionnaires. And then used the 2
nd 

data 

to processed with sub-specifically program and established to the 3
rd
 5 appraise questionnaires for the 18 specify expert principals 

again. In this last procedure found 4.73 of Median 0.67 of Interquartile Range and 0.27 of the absolute different value for Mode by 

Median in the Team work specify, 4.57 of Median 0.50 of Interquartile Range and 0.43 of the absolute different value for Mode by 

Median in the Intelligence, 4.73 of Median 0.40 of Interquartile Range and 0.27 of the absolute different value for Mode by Median 

in the Administration skill, 4.69 of Median 0.50 of Interquartile Range and 0.31 of the absolute different value for Mode by Median 

in the High vision capability, 4.78 of Median 0.59 of Interquartile Range and 0.22 of the absolute different value for Mode by 

Median in the Leader ship and 4.69 of Median 0.58 of Interquartile Range and 0.31 of the absolute different value for Mode by 

Median in the High information technology. This result show that the Competency of the Principal of Uttaradit Primary Educational 

Service Area Office in the next decade must be accordingly to 1) High specific team work. 2) Intelligence such as brilliant, 

creativity, ultramodern concept. 3) Administration skill such as can use internet and computer, know more language and accompany 

with the education trade. 4) High vision capability such as can join the present affect to the advance international technology and 

work hard to smash the target by correspond with the organization policy. 5) Leader ship such as administrate by systematic 

engrossed in succeed and 6) High information technology. Whole of these should be applied by the thought and cooperated across the 

education course for the whole life study and join the way of life together with the education administration by anticipate the learner 

and learn to find how to teach on the social requirement with the really education course. However all of these must be consider on 

the 5 mind as follows of Discipline Mind, Synthesizing Mind, Creating Mind, Respectful Mind and Ethical Mind. 

 

Keywords: Competency, Principal, Next decade, Primary educational service area Office, Delphi’s technique 

 

 

 

 

 

 

 

 



  การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation งานสร้างสรรค์ 

- 65 - 

 

การออกแบบภาพยนตรโ์ฆษณาทีส่่งผลต่อการจดจ าสินคา้ของผูบ้ริโภค 

(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

ชวลิต ดวงอุทา 

 

Movie Design in Advertising is for Consumers’ Retention (PEA) 

Chawalit Doung-utha 

 

ภาควิชาศลิปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Department of art and design, Faculty of architecture, Naresuan University 

Corresponding author. E-mail: iyarastudioandexhibition@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

 เนื่องด้วยสภาวการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งส าคัญในชีวิตประจ าวัน ไม่ว่าจะท าอะไร กแ็ทบจะขาดไฟฟ้า

ไม่ได้ แต่สิ่งที่ตามมากค็ือ ความรับผดิชอบที่จะต้องไปจ่ายค่าไฟฟ้าตามก าหนด ซ่ึงการไปจ่ายค่าไฟแต่ละคร้ัง เรากต้็องเตรียมบิลค่าไฟเพ่ือไป

จ่ายค่าไฟด้วย แต่บางคร้ังกอ็าจจะลืมน าบิลค่าไฟฟ้าไปด้วย หรือแย่ไปกว่านั้นคือท าบิลค่าไฟหาย หรือเวลาจะเดินทางไปจ่ายค่าไฟฟ้า กไ็ม่

ทราบว่าจะไปจ่ายได้ที่ไหนบ้าง หรืออาจเกดิหลงทางระหว่างจะไปจ่ายค่าไฟฟ้า ซ่ึงกจ็ะยิ่งเสยีเวลา แต่ในยุค mobile อย่างทุกวันนี้  ปัญหาเหล่านี้

แก้ไขได้ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารแทนลูกค้า ลูกค้าจึงไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม อีกทั้ง ยังสามารถ

ตรวจสอบยอดค่าไฟฟ้าได้ล่วงหน้าก่อนหักบัญชีเงินฝาก จากใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่ส่งให้ล่วงหน้า โดยทางการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคได้เลง็เหน็ว่า การใช่

สื่อภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมช่ัน สามารถบอกถึงขั้นตอนในการใช้บริการจ่ายค่าไฟฟ้าของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น  

ผู้วิจัยไม่ได้ต้องการที่จะเสนอโฆษณาเพียงเพ่ือให้ผู้บริโภคได้เหน็รูปแบบของโฆษณาเท่าน้ัน แต่ต้องการที่จะสื่อสารด้วยแอนิเมช่ัน

เกี่ยวกบัการบริการให้ผู้บริโภครับรู้ ด้วย  การจะท าให้ผู้บริโภคเลือกรับสารโฆษณาได้  อาจต้องเพ่ิมความน่าสนใจในโฆษณานั้นๆ เช่น  อารมณ์

ขัน  สสีนัของภาพ  ความน่าสนใจของพรีเซน็เตอร์จึงเลือกที่จะใช้การ์ตูนแอนิเมช่ันเพ่ือให้เกดิการจดจ าสนิค้าและบริการได้ง่ายขึ้น  เป็นต้น 

สื่อโฆษณา (Advertising media) เป็นพาหนะที่จะพาข่าวสารทางการตลาดจากผู้ขายไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายอย่างมี

ประสทิธภิาพ ภาพยนตร์โฆษณาถือได้ว่าเป็นสื่อที่มีความโดดเด่นและได้รับความนิยมมาก ศริิวรรณ เสรีรัตน์ ได้อธบิายสื่อโฆษณาทางโทรทศัน์

ว่า เป็นสื่อโฆษณาในอุดมคติ (Ideal Advertising Medium) กล่าวคือ โทรทศัน์สามารถสร้างอารมณ์หรือภาพลักษณ์ในตราสนิค้า เช่นเดียวกับ

การพัฒนาอารมณ์หรือจูงใจด้านความบันเทงิท าให้สนิค้าน่าสนใจ สื่อโฆษณาทางโทรทศัน์จึงได้รับความสนใจจากเจ้าของสนิค้าและบริการ ซ่ึง

การสร้างสรรค์งานโฆษณานั้นจ าเป็นจะต้องใช้ศิลปะหลายๆ ด้านมาประกอบกัน เพ่ือให้ได้ผลงานโฆษณาที่สามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และที่ส าคัญภาพลักษณ์ของสนิค้า (Product image) จะต้องถูกน าเสนอไปพร้อมกันด้วย  วิธีดังกล่าวเรียกว่าการโน้มน้าวใจเพ่ือ

การประชาสมัพันธ์ สามารถท าได้หลายลักษณะและหลายรูปแบบ ซ่ึงวิธีการที่นิยมคือ การน าคนที่มีช่ือเสียง มาเป็นพรีเซนเตอร์ เช่น ดารา 

นักร้อง นักการเมือง เป็นต้น มีการกล่าวไว้ว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้น าเสนอ (Presenter) น้ัน ควรมีภาพลักษณ์ที่ดี และสอดคล้องไปกับประเภทของ

สนิค้าด้วย ถ้าสงัเกตจะพบว่าตัวผู้น าเสนอ (Presenter) ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (Target group) หรือเป็นตัวละครที่สร้างจาก

คอมพิวเตอร์กต็าม สิ่งที่ส  าคัญมากคือเสน่ห์ของผู้น าเสนอ วิธีการน้ีเหมาะกันสินค้าที่รูปแบบของสนิค้าไม่มีเสน่ห์ในตัวเองเน้ือหาของสนิค้า 

ไม่ดึงดูด ตัวสนิค้าวางเพียงล าพังดูแล้วไม่น่าสนใจ จึงต้องน าเสน่ห์ของมนุษย์เข้ามาช่วย  คนที่รปูร่างหน้าตาไม่ดีแต่เป็นผู้น าเสนอ (Presenter) 

กเ็พราะคนๆ นั้นอาจจะมีเสน่ห์ดึงดูดใจด้านอื่น เช่น เป็นนักกีฬามีช่ือเสยีง (Sport hero) อย่าง คุณสมจิต จงจอหอ หรือเป็นคนที่มีช่ือเสยีง

ออกมาพูดเกี่ยวกบัสนิค้า การใช้บุคคลที่มีช่ือเสยีง และเป็นที่รู้จัก ย่อมมีข้อจ ากัดบางประการซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เสมอ ซ่ึงอาจจะส่ง

ผลบวกหรือลบต่อสนิค้าได้ตลอดเวลา 

ปัจจุบันนักออกแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ส่วนใหญ่พบว่าการโฆษณาและการประชาสมัพันธ์เข้ามามีอิทธิพลบทบาทก าหนดความอยู่

รอด ความนิยมของแอนนิเมชันอย่างมาก ยิ่งโฆษณาประชาสมัพันธม์ากเท่าไหร่ มีการตอกย า้ให้กบัคนดูมากเท่าไหร่ โอกาสที่แอนนิเมชันหรือ

ตัวการ์ตูนน้ันๆ จะเป็นที่รู้จักและเป็นที่ช่ืนชอบของผู้ดูกม็ีมากขึ้น ขึ้นอยู่กบัความถี่และการโฆษณาการตอกย า้ เมื่อเหน็บ่อยๆ เหน็ซ า้ๆ หลาย

คร้ังหลายหนกจ็ะมีความชอบในตัวละครนั้นๆ หรืออาศัยกลวิธีการโฆษณาการประชาสมัพันธ์ตัวละครเอกอย่างมาเป็นโปรดักส์ต่างๆ ตาม

ลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการที่เรียกว่า ป้ันแบรนด์ ทั้งก่อนที่ภาพยนตร์แอนนิเมชันหรือตัวละครตัวเอก ตัวเด่นน้ันๆ จะออกฉายและหลังจากที่ 

แอนนิเมชันหรือตัวละครแอนนิเมชันตัวน้ันเป็นที่รู้จักรักใคร่ของผู้ชมผู้ดูไปแล้ว โปรดักสอ์ื่นๆ ของที่ระลึกหรือการที่ตัวละครน้ันไปปรากฏ

ร่วมกับกิจกรรมการส่งเสริมการขายของสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันกล้็วนมีผลให้ตัวละครเป็นที่รู้ จักได้อย่างแพร่หลายในเวลาอันรวดเร็ว 
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บางคร้ังกอ็าจไม่จ าเป็นต้องสร้างการ์ตูนออกมาก่อนแล้วค่อยขายคาแรคเตอร์ แต่สามารถขายก่อนการ์ตูนจะออกอากาศได้ ซ่ึงจะท าให้การท า

ตลาดง่ายขึ้นด้วย 

 ตัวละครจะดังหรือเป็นที่รู้จักติดตลาดหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัการดีไซน์ แต่จะขึ้นอยู่กบัเสน่ห์หรือบุคลิกลักษณะของตัวละครมากกว่า

รปูร่างหน้าตาเพราะอย่าลืมว่าตัวละครแอนนิเมช่ันจะได้รับการดีไซน์รปูร่างหน้าตาหรือการสร้างคาแรคเตอร์ให้มีอะไรที่บางอย่างที่โดดเด่นไม่

เหมือนกนัอยู่แล้ว แต่ละตัวกม็ีเสน่ห์ มีนิสยัใจคอที่สร้างความประทบัใจได้ ในนิสยัที่น่าเกลียดกม็ีความน่ารักเพราะมันคือตัวการ์ตูน อย่างไรก็

ต้องน่ารักอยู่ด้วย ซ่ึงจะท าให้เกิดผลในการเช่ือมต่อหรือต่อยอดทางความคิดในทางการท าธุรกิจได้และท าให้ตัวละครเป็นที่รู้จักและจัดจ าได้ 

เช่น มิกกี้ เม้าส ์ที่ว่าคนดูกย็ังชอบและมีการน าเอาตัวละครการ์ตูนน้ีมาสร้างผลิตภัณฑ์หลายแบบหลายโอกาส ที่สดุคาแรคเตอร์ตัวน้ีกจ็ะเป็นที่

รู้จักไปเองเมื่อถูกย า้ไปบ่อยๆ 

 ข้อมูลจากการสมัภาษณ์นักออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนแอนนิเมช่ัน พบว่า มีความคิดเหน็ตรงกันว่าการเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวการ์ตูน

หรือการน าตัวการ์ตูนไปต่อยอดทางความคิดด้วยการสร้างสรรค์รปูแบบใหม่ๆ เช่ือมโยงกบัผลิตภณัฑ ์เป็นพรีเซน็เตอร์ให้กบัองค์กร หน่วยงาน 

ฯลฯ ในเชิงธุรกจิจะเป็นการท าให้ตัวละครแอนนิเมช่ันน้ันโด่งดัง เป็นที่รู้จักโดยง่ายในเวลาอันรวดเรว็ เพราะฉะน้ันการต่อยอดตัวละครที่คนดู

ชอบและจดจ าได้จากในหนังภาพยนตร์มาท าเป็นธุรกจิจะอาศยัทั้งความคิดสร้างสรรค์และทฤษฎีความงามในการออกแบบตัวการ์ตูน ผสมกับ

เทคโนโลยีการออกแบบผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่แตกต่างจากกระบวนการในสมัยก่อนๆ ที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ตัวการ์ตูน

ออกมามีเอกลักษณ์โดดเด่นจน “ขายได้” ในแง่น้ีกล่าวได้ว่าคาแรคเตอร์คือมูลค่า แฝงอยู่ในบุคลิกตัวการ์ตูน และบุคลิกของ แบรนด์ที่น า

คาแรคเตอร์ไปต่อยอดให้กบัธุรกจิอย่างมหาศาลทั้งในเชิงมูลค่า  ตัวเงิน และมูลค่าของแบรนด์ที่องค์กรหวังจะให้เป็น มิคกี้ เมาส ์และโดราเอ

ม่อน คือตัวอย่างของตัวการ์ตูนสดุอมตะที่มักถูกน าคาแรคเตอร์ไปแต่งเติมให้กบัสนิค้าต่างๆ ช่วย "ป้ันแบรนด์" เพ่ิมยอดขายให้กับสนิค้า และ

กลายเป็นความเติบโตของธุรกิจคาแรคเตอร์ ซ่ึงที่จริงแล้ว ธุรกิจน้ีไม่ใช่แค่การสร้างตัวการ์ตูน แต่เป็นการสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวการ์ตูน 

สร้างบุคลิกให้กบัแบรนด์สนิค้าต่างๆ โดยใช้การ์ตูนเป็นตัวกลางในการสื่อสารถึงภาพลักษณ์แบรนด์ไปยังผู้บริโภค ธุรกิจเช่นนี้ ยังอาศัยศาสตร์

แห่งการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะท้ายที่สดุแล้ว ผลิตภัณฑ์จะขายได้ หรือสร้างมูลค่าได้กล้็วนแต่จ าเป็นต้องใช้วิชาการตลาดที่ดีของผู้ผลิต 

และเจ้าของด้วยในเวลาเดียวกนั  

ดังนั้น กระบวนการออกแบบคาแรคเตอร์ จึงไม่ต่างจากการสร้างแบรนด์ การสร้างการจดจ าโดยการวางแผนทางด้านภาพลักษณ์นี้  

เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของการสร้างสรรค์ และเพ่ิมมูลค่าของงานเป็นอย่างยิ่ง นักออกแบบสามารถพัฒนาการแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของ

ตัวละครนี้ ให้โดดเด่นได้ โดยการใช้ปัจจัยทางการออกแบบต่างๆ อาท ิเอกลักษณ์ บุคลิก ท่าทาง การเคล่ือนไหว สญัลักษณ์ มีรูปร่าง สสีัน 

หรือการสื่อสารเนื้ อหาเฉพาะ ผ่านการใช้ตัวละครของงานโฆษณานั้น หรือสร้างการจดจ าโดยการน าเอาเนื้ อหานั้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตประจ าวันมนุษย์ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายที่จะออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครให้น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะหาปัจจัยใน

การออกแบบคาแรคเตอร์ในงานโฆษณาที่ส่งผลต่อการจดจ าสนิค้าของผู้บริโภค เพ่ือเป็นแนวทางและองค์ความรู้ ให้กับ นักออกแบบนักศึกษา 

และบุคคลทั่วไปที่สนใจการออกแบบคาแรคเตอร์ในงานโฆษณาใช้เป็นแนวทางในการผลิตและสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือพัฒนาภาพยนตร์โฆษณา

ไทยต่อไปในอนาคต 

 

Abstract 

Due to various circumstances, it is undeniable that an electric current is important in everyday life. Not sure what to do It 

will not lack power. But what follows is. The responsibility will have to pay the electric bill on time. The bills to pay each time. We 

would be prepared to pay the light bill too. But sometimes, you may have forgotten to bring electric bill. Or worse, than it is to bill 

it. Or the time to travel to pay for electricity. I do not know where I was going to pay. Or may be lost on the way to pay for 

electricity. This is more time consuming, but in the mobile today. These problems are solved by PEA-laden bank charges for 

customers. Customers do not have to cost anymore and also check the electrical advance Debit. The electricity bill submitted in 

advance. The EPA has officially recognized that. Media Animation's films. You can tell the procedure to use to pay electricity bills of 

consumers easier. The researchers did not want to offer advertising to let consumers see the form of promotion. I want to 

communicate with an animation about providing consumers with recognized. The exposure will enable consumers to choose the ad. 

May need to increase interest in the ad, such as humor, colorful visual attractiveness of the presenter chose to use cartoon animation 

to achieve recognition products and services more easily, and so on. 
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บทคดัย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาภมูิสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของแหล่งพุน า้ร้อนห้วยทรายขาว  อ.พาน จ.เชียงราย 

เพ่ือรองรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ โดยกระบวนการออกแบบที่เน้นมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ ผ่านการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือหาแนวทางและข้อก าหนดร่วมกันในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเหมาะสม ภายใต้หลัก

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทพุน า้ร้อนและแนวคิดการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมตามการจ าแนกช่วงช้ันโอกาสนันทนาการ (Recreation 

Opportunity Spectrum) โดยพิจารณาจากประเดน็หลัก 5 ประเดน็ ดังนี้  1) ด้านคุณภาพของแหล่งพุน า้ร้อน 2) ด้านความปลอดภยัของแหล่ง

ท่องเที่ยว 3) ด้านปัจจัยพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยว 4) ด้านการบริหารจัดการ และ 5) ด้านคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวประเภทพุน า้ร้อน  

ข้อสรุปที่ได้จากแนวทางการพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของแหล่งพุน ้าร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 

สามารถสรุปได้ว่า จะต้องค านึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่เป็นส าคัญ โดยก าหนดให้มีการจ าแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ออกเป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) พ้ืนที่ธรรมชาติและสงวนรักษา (Conservation Area) 2) พ้ืนที่สเีขียวเพ่ือการบริการ (Development Area) และ 3) พ้ืนที่ควบคุม

เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environment Control Area) นอกจากน้ีในการจัดการท่องเที่ยว สามารถเพ่ิมประเดน็การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับ

นักท่องเที่ยวและชุมชน โดยเน้นการสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์ของแหล่งพุน า้ร้อนผ่านสื่อต่างๆ อาท ิคู่มือการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

คู่มือการศกึษาธรรมชาติระบบการก่อก าเนิดน า้พุร้อน ผลกระทบและปัญหาต่อน า้พุร้อน ระบบป้ายสญัลักษณ์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและชุมชน

สามารถศกึษาได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในรูปคณะกรรมการ

ชุมชนด้านการท่องเที่ยวที่มีตัวแทนมาจากทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ือเข้ามาบริหารจัดการท่องเที่ยว 

เพ่ือให้เกดิรปูแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งพุน า้ร้อน 

 

ค าส าคญั: การพัฒนาภมูิสถาปัตยกรรม  แหล่งพุน า้ร้อน  การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 

 

Abstract 

This study aims to develop a landscape design of Huay Sai Kao’s natural hot springs in Phan district, Chiangrai province 

for promoting health tourism. The design process focused on the involvement of local people. The participation of communities is also 

included in the approach of study. The fieldwork combines varied sources, including in-depth interview and focus group. The 

requirements of landscape design based principally on the principle of recreation opportunity spectrum which comprise of 1) the 

quality of natural hot springs, 2) security, 3) infrastructure, 4) management, and 5) value of attraction.  

 The conclusion drawn from the study takes into a classification model of land use; it can be categorized into three main 

areas: 1) conservation area, 2) development area and 3) environment control area. The design of health tourism can be combined 
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with educational tourism among tourists and community. Thus, the interesting interpretive programs should be provided for them such 

as a handbook of hot spring attraction including information about how hot spring is produced and the possible impact and problem 

on hot spring, a handbook or a signboard of nature trails. In addition, the participation of community for tourism development has to 

be built. This could be the development under community committee which are formed by representatives of all groups direct and 

indirect related to tourism development. The tourism development from community committee can result in sustainable development 

of hot spring destinations. 

 

Keywords: Landscape development, Natural hot springs, Health tourism 
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Abstract 

 Most tropical mammal species are threatened or data-deficient. Data collection is impeded by the traditional monitoring 

approaches which can be laborious, expensive and struggle to detect cryptic diversity. Monitoring approaches using mammal DNA 

derived from invertebrates are emerging as cost- and time-effective alternatives. As a step towards development of blowfly-derived 

DNA as an effective method for mammal monitoring in the biodiversity hotspot of Peninsular Malaysia, our objectives were (i) to 

determine the persistence period of amplifiable mammal mtDNA in blowfly guts through a laboratory feeding experiment (ii) to 

design and test primers that can selectively amplify mammal COI DNA mini-barcodes in the presence of high concentrations of 

blowfly DNA. The persistence period of amplifiable mammal mtDNA in blowfly guts was 24 h to 96 h post-feeding indicating the 

need for collecting flies within 24 h of capture to detect mammal mtDNA of sufficient quantity and quality. We designed a new 

primer combination for a COI DNA mini-barcode that did not amplify blowfly DNA and showed 89% amplification success for a 

dataset of mammals from Peninsular Malaysia. The short (205 bp) DNA mini-barcode could distinguish most mammal species 

(including separating dark taxa) and is of suitable length for high-throughput sequencing. Our new DNA mini-barcode target and a 

standardized trapping protocol with retrieval of blowflies every 24 h could point the way forward in the development of blowfly-

derived DNA as an effective method for mammal monitoring. 

 

Keywords: Blowfly-derived DNA, DNA barcoding, Invertebrate-derived DNA, Mammal monitoring 
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Abstract 

 Rapid economic development has accelerated urbanisation and biodiversity loss in Southeast Asia. Studies of urban ecology has 

suggested city parks can be effective refuges for wildlife in temperate regions, but their effectiveness as refuges for wildlife in tropical regions is 

unknown. We examined the species diversity of butterflies in Kuala Lumpur City parks and investigated the relationships between butterfly 

species richness and the park’s age, area (size) and distance to the central business district. Standardised butterfly sampling was conducted at ten 

parks within the Federal Territory of Kuala Lumpur across different microhabitat types (a) groves; (b) hedges; (c) flowerbeds and (d) 

unmanaged. We collected 572 butterflies belonging to 60 species from five families. 96.7% were common species. Higher species richnesses 

were recorded for parks of older age, larger areas and further distance from the central business district, however, the correlations were not 

statistically significant (p > 0.05). Thirty-nine species (65% of all the recorded species) were sampled in the unmanaged microhabitat. High 

butterfly species richness found in our study suggested urban parks can be refuges for tropical butterflies and a large patch of green area should 

be protected on a priority basis in urban parks. 

 

Keywords: Biodiversity, Cities, Lepidoptera, Peninsular Malaysia, Urbanization 
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บทคดัย่อ 

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศกึษาการเกดิออกไซด์ของเหลก็หล่อโครเมียมสงูที่มีส่วนผสม 25%Cr โดยน าเหลก็หล่อมาขัดเงา ทั้ง

สองด้านและน าไปทดสอบที่อุณหภมูิ 1000
o
C เป็นเวลา 1 - 16 ช่ัวโมง และน ามาช่ังน า้หนักที่เพ่ิมขึ้ นต่อพ้ืนที่เทยีบกับเวลา ลักษณะผิว

ออกไซด์และช้ันออกไซด์ภาคตัดขวาง ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด ชนิดของออกไซด์ศึกษา

ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสเีอก็ซ์ จากผลการทดลองพบว่า การเกดิออกไซด์ของเหลก็หล่อจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลานานขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่า

ขนาดเกรนของออกไซด์จะมีขนาดใหญ่และมีการหลุดร่อนของออกไซด์จากผวิช้ินงานเมื่อเวลานานขึ้น จากการวิเคราะห์ด้วย XRD และ SEM-

EDS พบว่าช้ันออกไซด์ที่เกดิขึ้นประกอบด้วย Cr
2
O

3
  Fe

2
O

3
 และ (Fe,Cr)

2
O

3
  

 

ค าส าคญั: เหลก็หล่อโครเมียมสงู  ออกซิเดชัน  ออกไซด์ 

 

Abstract 

The aim of this work is study to the oxide formation of 25wt.%Cr high chromium cast iron. Polished samples were exposed 

to air at 1000
o
C for 1-16 hour. The oxidation rate was investigated by weight gain/area measurements at different times. The 

oxidized surfaces and cross sections were characterized by optical microscope (OM) and scanning electron microscopy (SEM) with 

energy dispersive spectroscopy (EDS). Oxide type was analyzed using X-ray diffraction technique (XRD). It was found that the 

oxidation rate was increased with increasing holding time. At longer holding times, the grain size of oxide scale also increased and 

oxide scale tend to spalling. The XRD and SEM-EDS studies revealed that multi-oxide layers were formed on the surface, consisted 

of Cr
2
O

3
, Fe

2
O

3
 and (Fe,Cr)

2
O

3
. 

 

Keywords: High chromium cast iron, Oxidation, Oxide 
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บทคดัย่อ 

ด าเนินปลูกทดสอบและคัดเลือกข้าวโพดเล้ียงสัตว์สายพันธุ์แท้ภายใต้โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด  มหาวิทยาลัยพะเยา 

(University of Phayao Maize Improvement, UPMI) ด าเนินการตามวิธีการปรับปรุงพันธุ์มาตรฐานตั้งแต่ฤดูแล้ง ปี 2557 เป้าหมายเพ่ือ

พัฒนาพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูงและสามารถปรับตัวได้ดีในจังหวัดพะเยา จนได้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์สายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพและลักษณะ

ทางการเกษตรที่ดีจ านวน 18 สายพันธุ์ (UPF1- UPF18) น ามาปลูกผสมกับตัวทดสอบจ านวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ UPFT1 UPFT2 และ 

UPFT 3 ในฤดูแล้ง ปี 2557 ได้คู่ผสมจ านวน 50 คู่ผสม ปลูกทดสอบผลผลิตเบื้ องต้นในฤดูปลายฝน ปี 2557 เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า 

(UPF0151) พบว่า จ านวนคู่ผสมที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้าอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ได้แก่ คู่ผสม UPF0103  UPF0109  

UPF0111 UPF0114 และ UPF0120 มีค่าเท่ากับ 2,161  2,186  2,146  2,422 และ 2,364 กก./ไร่ ตามล าดับ ขณะที่พันธุ์การค้าให้

ผลผลิตเพียง 2,124 กก./ไร่  

 

ค าส าคญั: ข้าวโพดไร่  ปรับปรงุพันธุลู์กผสม ผลผลิต 

 

Abstract 

 The evaluation and selection of field corn were aimed to develop inbred lines in University of Phayao Maize Improvement 

(UPMI) project. Basicly, the standard breeding protocol was initiated in 2014 dry season. Certainly, a goal of the project is to 

develop F
1 
hybrid with high yield and good adaptable in Phayao. Afterwards, the eighteen inbred lines (UPF1-UPF18) were released 

with good performance expressed in several agronomic characters. Then preliminary F
1
 hybrid development crossing with three testers 

(UPFT1, UPFT2 and UPFT3) was conducted in 2014 dry season by topcross methods. Finally, a hundred and fifty F
1
 hybrids were 

derived. Then, yield trial evaluation was performed in 2014 late rainy season comparing with check variety. For yield performances, 

the results showed that most of crosses were highly significanted higher than check. Namely, the five best crosses were UPF0103, 

UPF0109, UPF0111, UPF0114 and UPF0120 (2,161, 2,186, 2,146, 2,422 and 2,364 kg./rai, respectively), while check 

variety gave only 2,124 kg./rai. 

 

Keywords: Corn, F
1
 hybrid improvement, Yield 
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บทคดัย่อ 

เพล้ียกระโดดสนี า้ตาลเป็นแมลงศัตรูพืชชนิดหน่ึงที่เข้าท าลายผลผลิตข้าวในทวีปเอเชีย และประเทศไทย ดังน้ันการปลูกข้าวสาย

พันธุ์ต้านทานต่อเพล้ียกระโดดสนี า้ตาลเป็นแนวทางหน่ึงที่มีประสทิธิภาพ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม จากการเข้าท าลายของเพล้ียกระโดดสี

น า้ตาลในข้าว ปัจจุบันพบว่ามียีนจ านวน 21 ยีนที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานเพล้ียกระโดดน า้ตาล ซ่ึงถูกน ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวกัน

อย่างแพร่หลาย การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือตรวจสอบ conserved (CC-NB-LRR) domains ของยีน Bph14 (FJ941067.1) ในข้าว

พ้ืนเมือง ข้าวปลูก และข้าวป่าของไทย จ านวน 37 สายพันธุ์ ท าการทดลองโดยน าล าดับเบสของยีน Bph14 มาออกแบบไพร์เมอร์ที่จ าเพาะ

ส าหรับใช้ตรวจสอบบริเวณ conserved (CC-NB-LRR) domains โดยใช้ปฏิกิริยาพีซีอาร์ ผลการทดลองพบว่าข้าวทั้ง 37 สายพันธุ์ ให้

ผลิตภณัฑพี์ซีอาร์ขนาด 267 และ 344bp ส าหรับ CC- และ NB-domain ซ่ึงบ่งช้ีว่าข้าวทุกพันธุอ์าจมี CC- และ NB-domain อยู่ในส่วนของ

จีโนม นอกจากนี้ผลการทดลองพบอีกว่า ข้าวสายพันธุ์ Swarnalata และ Oryza rufipogon GS.NO. 15157 ให้ผลิตภัณฑ์พีซีอาร์ขนาด 945 

ส าหรับ LRR-domain ซ่ึงบ่งช้ีว่าข้าว 2 สายพันธุอ์าจมี LRR-domain อยู่ในส่วนของจีโนม จากนั้นท าการวิเคราะห์ความเหมือนของล าดับเบส 

โดยตัดช้ินส่วนของ PCR product จากข้าวสายพันธุด์ังกล่าว แล้วน ามาสกดัดีเอน็เอออกจากเจลโดยใช้ชุดส าเรจ็ จากนั้นส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์

ล าดับเบส ผลการทดลองพบว่า สายพันธุข้์าวที่ใช้ศกึษามีค่าความเหมือนของล าดับเบสอยู่ในช่วง 93-95, 91-98, และ 75-84.7 เปอร์เซน็ต์ 

เมื่อเทยีบกบัล าดับเบสที่บริเวณ CC-, NB-, and LRR domains ของยีน Bph14 ตามล าดับ 

 

ค าส าคญั:  ข้าว  เพล้ียกระโดดสนี า้ตาล  ยีนต้านทานเพล้ียกระโดดสนี า้ตาล 
  

Abstract 

The brown planthopper (BPH) is one of the major serious insect pests of many rice productions in Asia and Thailand. 

Growing the BPH-resistant rice varieties is the most effective and environment-friendly strategy for protecting the rice crop from 

BPH. Nowadays, more than 21 BPH-resistant genes have been reported and utilized in rice breeding programs. Here, the aim of this 

study is to determine the present of Bph14-homolog gene in native-, cultivated-, wild-, Thai rice (37 varieties).  Three conserved 

(CC-NB-LRR) domains in cds of Bph14 gene sequence (accession number: FJ941067.1) had been designed the specific primers 

to identify of these domains in these rice varieties by using PCR technique. Results showed that the right DNA bands of CC-, and 

NB-domains were expected to be approximately 267bp and 344 bp respectively in all 37 rice varieties. Moreover, two of these rice 

verities (Swarnalata and Oryza rufipogon GS.NO. 15157) gave the right DNA bands of LRR-domain which was expected to be 

approximately 945bp. The areas of the gel track corresponding to these sizes were excised, and the DNA fragments in the gel were 

purified with QIAquick Gel Extraction Kit Protocol, and then purified-DNA fragments were sequenced. The results found that 

nucleotide sequences of CC-and NB-domains gave 93-95, 91-98, and 75-84.7 percentage of homologies with corresponding 

regions in CC-, NB-, and LRR domains of Bph14 gene respectively. 

 

Keywords: Oryza sativa L., brown planthopper, Bph14 gene 
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บทคดัย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการประเมินการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเคร่ืองอดัแท่งเช้ือเพลิงชีวมวลก าลังการผลิต 1500 กิโลกรัม/วัน 

โดยใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตตาม ISO 14040 ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรปู การอบแห้ง การบรรจุ และการ

จ าหน่าย ผลการวิจัยพบว่ามีปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 1.772 tCO
2
eq/day แนวทางในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ 

พัฒนาเตาเผาถ่านที่มีประสทิธภิาพสงูและน าเศษถ่านที่เหลือจากการจ าหน่ายมาอดัแท่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 

 

ค าส าคญั: การประเมินวัฏจักรชีวิต  เคร่ืองอดัแท่งเช้ือเพลิงชีวมวล  คาร์บอนไดออกไซด์ 

 

Abstract 

This paper presents carbondioxide emission assessment for biomass briquette with capacity 1,500 kg/day. Life cycle 

assessment as the ISO 14040 was applied in this study which covered from transportation, preparation, forming, drying, packaging 

and distribution. The results showed total CO
2
 emission for biomass briquette was 1.772 tCO

2
eq/day. Guideline to reduce an 

environment impact was to develop of high efficiency charcoal kiln and take waste charcoal from selling to briquettes that can be 

reduce CO
2
 emission. 

 

Keywords: Life Cycle Assessment, Briquette Biomass, Carbondioxide 
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บทคดัย่อ 

             งานวิจัยเร่ืองการปรับปรุงคุณสมบัติการทนแสงของหมึกพิมพ์ระบบพ่นหมึกด้วยคอลลอยด์ซิลิกา  มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง

คุณสมบัติหมึกพิมพ์องิค์เจท็ทนแสงด้วยคอลลอยด์ซิลิกา และเพ่ือทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์อิงค์เจท็ที่ผสมกับคอลลอยด์ซิลิกาทางด้านการ

พิมพ์และการทนแสง โดยการทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารคอลลอยด์ซิลิกาที่ผสมลงในหมึกพิมพ์สีย้อม (dye) และเพ่ือน าไป

ทดสอบหาประสทิธิภาพด้านการพิมพ์และการทนแสง ในงานวิจัยนี้ จะผสมสารคอลลอยด์ซิลิกาในอัตราส่วนร้อยละ 0  1 และ 2 ของน า้หนัก

หมึกพิมพ์ พบว่าสารคอลลอย์ซิลิกามีคุณสมบัติท าให้หมึกพิมพ์มีค่าความหนืดเพ่ิมขึ้น จากนั้นเมื่อน าไปพิมพ์บนกระดาษไม่เคลือบผิว พบว่า

หมึกพิมพ์ที่ผสมสารคอลลอยด์ซิลิกามีค่าความด าหมึก (density) เพิ่มขึ้น เมื่อน าไปทดสอบสภาพการทนแสง พบว่าการผสมสารคอลลอยด์ 

ซิลิการ้อยละ1 มีค่าความด าของหมึกลดลงน้อยที่สดุ และมีขอบเขตส ี(colour gamut) กว้างที่สดุ 

 

ค าส าคญั:  คอลลอยด์ซิลิกา  การทนแสง  การพิมพ์ระบบพ่นหมึก  สย้ีอม 

 

Abstract 

This study into use of colloidal silica to improve the lightfastness ink for inkjet printing was aimed to make use absorption materials to 

improve inks which are easy fading and low printing quality. Colloidal silica was made from nano-silica which are distributing in bass water (pH 

>7). Colloidal silica was added in ink in different proportions between 0, 1, 2% w/wink and tested viscosity. The inkjet printing quality was 

tested with the printing test form on 80gsm uncoated paper with details 2,400 dpi using process colours (cyan, magenta, yellow and black). It 

was found that the printing quality was improved. Ink solution with colloidal silica was promising for the printing quality because of high density 

and high sharpness. When tested fading from light found that ink with colloidal silica at 1 % w/wink was appropriate proportions in ink because 

best printing quality due to high lightfastness, widest colour gamut and low Delta E*ab  

 

Keywords: Colloidal silica, Light fastness, Inkjet, Dyes toner. 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้ในการบันทกึและวิเคราะห์สญัญาณเสยีง โดยสามารถตรวจวัดความถี่ของสญัญาณ รวมทั้ง

ค่าแอมพลิจูดของเสยีง ด้วยเทคนิคการแปลงรูปแบบฟูริเยร์ โดยการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เสยีงในงานวิจัยนี้ ได้พัฒนาบน

ภาษาแลปวิว ซ่ึงเป็นภาษาโปรแกรมที่เหมาะกบัการใช้ในการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ไมโครโฟน ล าโพง และหน่วยบันทกึข้อมูล 

 ในการทดลองเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมท าโดยการสร้างสญัญาณเสยีงจากล าโพง ที่ความถี่ตั้งแต่ 200 Hz ถึง 2000 

Hz ค่าแอมพลิจูดของสญัญาณที่แตกต่างกนัสี่ระดับคือ 0.5  1  1.5 และ 2.0 และระดับความดังห้าระดับ ตั้งแต่ 20% ถึง 100% โดยเสยีงที่

สร้างนี้ จะถูกตรวจจับโดยระบบไมโครโฟนจ านวนสองชุดพร้อมๆกัน โดยระบบไมโครโฟนชุดแรกจะส่งสญัญาณเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่าน

ทางการ์ดเสยีงของคอมพิวเตอร์ ส่วนไมโครโฟนตัวที่สองจะส่งสญัญาณให้กบัคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์วัดสญัญาณ NI-MyDAQ ซ่ึงโปรแกรม

ที่พัฒนาขึ้นจะท าการวิเคราะห์สญัญาณเสยีงที่ได้รับจากระบบไมโครโฟนทั้งสอง และค านวณค่าความถี่และแอมพลิจูดของเสยีงที่ได้รับ 

 ผลจากการทดลองใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในการวิเคราะห์เสยีงจากระบบไมโครโฟนทั้งสองพบว่าสามารถประมวลผลค่าความถี่เสยีง

ได้อย่างถูกต้อง และให้ค่าแอมพลิจูดของสญัญาณสอดคล้องกับสญัญาณที่สร้างจากล าโพง ทั้งนี้ ยังพบว่าระบบไมโครโฟนทั้งสองยังมีความ

แตกต่างกันของค่าความไวที่ความถี่ที่ต่างกัน โดยระบบที่วัดสัญญาณเสยีงผ่านอุปกรณ์ NI-MyDAQ ให้ผลการวัดที่ละเอียดและมีความไว

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสญัญาณดีกว่า 

 

ค าส าคญั: การวัดเสยีง  การวิเคราะห์สญัญาณ  โปรแกรมแลบ็วิว 

 

Abstract 

 This research focuses on development of a sound analysis program for detection of frequency and amplitude of sound 

signal. The developed program for signal analysis was achieved using Fast Fourier Transform (FFT) technique. The program was 

coded in LabView software, which is a powerful tool for controlling devices such as speakers and microphones that were used in this 

study.  

 To verify the developed program, sound signals were generated from speaker with various frequencies ranging from 200 

Hz to 2000 Hz. The amplitudes of the generated signals were varied in four steps (0.5, 1, 1.5 and 2). And the levels of the 

generated sound from soundcard were applied in 5 steps ranging from 20% to 100%. Two microphone systems were used for 

analyzing the test signal simultaneously. The first microphone sent signal to computer via soundcard. For the second system, the 

computer received signals from a data acquisition device (NI-MyDAQ) which was used to obtain signal from the second 

microphone. The developed program was used to analyze the amplitude and frequency of the received signals from both microphone 

systems  

 The experiment results show that the developed program can be used to analyse sound frequency correctly. The detected 

amplitude of signals also agreed with the generated sound from the speaker. The results also present that both microphone systems 

were different in sensitivity which varied with sound frequency. In conclusion, the second system (with NI-MyDAQ) gave better 

performance in resolution and sensitivity response to the sound signals. 

   
Keywords: Sound measurement, Signal analysis, LabView program  
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุข้์าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเพ่ือการบริโภคฝักสดที่สามารถปรับตัวได้ดีในเขตภาคเหนือ

ตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดพะเยา เร่ิมจากการปลูกเช้ือพันธุกรรมข้าวโพดช่วงที่ 3 – 4 ที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี 10 สายพันธุ์ ภายใต้

โครงการ UPMI ผสมโดยวิธ ีLine x tester โดยใช้สายพันธุท์ดสอบ 3 สายพันธุ ์ได้แก่ QA  QB และ QC ได้คู่ผสมจ านวน 30 คู่ ปลูกทดสอบ 

พบว่า มีวันสลัดละอองเกสรและวันออกไหม ในช่วง 43 - 50 และ 43 - 48 วัน ส าหรับผลผลิตทั้งเปลือกและปอกเปลือก คู่ผสมที่มีค่าสงู

ที่สดุ คือ C x QB (2,127 กก./ไร่) และ G x QA (1,523 กก./ไร่) ส่วนคุณภาพการกัดชิมประกอบด้วย ความชอบ, ความนุ่ม และความ

หนา Pericarp พบว่า คู่ผสมที่มีคะแนนคุณภาพการกัดชิมดีที่สดุ คือ B x QA (4.1)  F x QC (4.3) และ B x QA (1.5) ผลการทดสอบ

สมรรถนะการผสมของลักษณะผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก พบว่า สายพันธุ ์QB ให้ค่าสมรรถนะการผสมทั่วไป (GCA) สงูสดุ และคู่ผสม C x QB 

ให้ค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA) สงูสดุ 

 

ค าส าคญั: ข้าวโพดข้าวเหนียว  ลูกผสมเดี่ยวเบื้องต้น  การทดสอบสมรรถนะการรวมตัว 

 

Abstract 

This research was aimed to improve waxy corn F
1
 hybrids for fresh consumption which good adapted for northern region, 

especially for Phayao province. The evaluation of S
3
-S

4 
waxy corn line was followed the UPMI breeding program. Ten lines are 

stickly chosen. Then, the combining ability was performed by line x tester method using; i.e., three testers were crosses wiz, QA, QB 

and QC. Thirty crossed were planted for yield evaluation. The results found that the flowerings dates were 43-50 days of tasseling 

and  

43 - 48 days of silking. The best green weight of hybrid was C x QB (2,127 kg/rai), in addition, white weight was G x QA 

(1,523 kg/rai). The eating qualities were scored, namely, the flavor of B x QA (4.1), the tenderness of F x QC (4.3) and the 

pericarp thickness of B x QA (1.5). The combining ability assessment, QB was expressed the highest GCA of green weight. Specific 

combining ability, the best hybrids of green weight was C x QB. 

 

Keywords: Waxy corn, Preliminary F
1
 hybrid, Combining ability test 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยส าหรับแอนดรอย์สมาร์ทโฟน โดยพัฒนาขึ้ นบน

ระบบแอนดรอยเวอร์ชัน 4.0 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ โปรแกรม Eclipse, Android Software Development Kit (SDK), Android 

Development Tools Plug-in for Eclipse (ADT), Java Development Kit (JDK) และ Adobe Photoshop โดยขอบเขตของการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 

คือ การให้ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับฮวงจุ้ย การตรวจสอบดวงชะตาตามวันเดือนปีเกิดที่ได้จากการกรอกข้อมูลส่วนตัว ซ่ึงผลลัพธ์จะแสดง

รายละเอียดพ้ืนฐานดวงชะตาของแต่ละบุคคล การให้ค าแนะน าและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดวางตกแต่งสิ่งของภายในบ้าน เช่น การจัดตกแต่ง

ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัวได้อย่างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย สามารถเลือกตกแต่งสิ่งของให้เกดิความสงบสขุแก่ชีวิตได้ สามารถปรับเปล่ียน

ทศิทางการวางสิ่งของภายในห้อง เพื่อแก้ไขฮวงจุ้ยให้สมดุล ผลจากการพัฒนาแอพพลิเคช่ันน้ีจะช่วยอ านวยความสะดวกต่อผู้ที่ต้องการตกแต่ง

บ้านให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี เพ่ิมประสทิธิภาพการใช้งานให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้ นเน่ืองจากท างานบนโทรศัพทม์ือถือสมาร์ท

โฟน ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องเช่ือมต่อกบัอนิเทอร์เนต็ ท าให้สามารถเปิดใช้งานได้ทุกททีี่ต้องการ จากการน าแอพพลิเคช่ันไปทดลองประเมินผลการใช้

งานกบัผู้ใช้ทั่วไปจ านวน 20 คน พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวมได้ค่าเฉล่ีย 3.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ซ่ึงถือว่า

แอพพลิเคช่ันนี้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี สามารถน าไปใช้งานได้ 

 

ค าส าคญั: แอพพลิเคช่ันตกแต่งบ้าน  ฮวงจุ้ย  แอนดรอย์  

 

Abstract 

This study aims to develop home decoration application based on Feng Shui for Android Smartphone. By developing on 

Android version 4.0. The tools used to develop programs include Eclipse, Android Software Development Kit (SDK), Android 

Development Tools Plug-in for Eclipse (ADT), Java Development Kit (JDK) and Adobe Photoshop. The scope of the development 

of application is to provide an introduction to Feng Shui. To check your horoscope based on date of birth of the personal information. 

The results will show the basic details of the individual horoscope. Providing advice and information on the placement of decorative 

items in your home such as bedroom, living room, kitchen correctly according to Feng Shui. Choose items to achieve peace in their 

lives. Adjust the orientation of the objects in the room. To resolve the Feng Shui to balance. The development of applications, this 

will help facilitate those who want to decorate the house on the principles of Feng Shui as well. Add efficiency to be easy to use and 

more convenient since it runs on mobile Smartphone, which is not necessarily connected to Internet. It can be activated anywhere. 

From bringing an application to experimental evaluation with users of 20 people found the satisfaction of users as the overall average 

value is 3.95, and standard deviation is 0.37, which application are satisfied at the good level. Show that an application can be used. 

 

Keywords: Home decoration application, Feng Shui, Android 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาระบบวัดความต้านทานส าหรับใช้ในการศกึษาความต้านทานไฟฟ้าของยางน าไฟฟ้าเมื่อมีการเปล่ียนแปลง

รปูร่างจากการดึงด้วยค่าความเครียดน้อยกว่า 5% โดยในการพัฒนาระบบวัดความต้านทานนี้ ใช้หลักการของวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า และใช้

เคร่ืองวัดสัญญาณไฟฟ้า Ni-MyDAQ ในการวัดค่าสญัญาณ ร่วมกับการพัฒนาด้วยโปรแกรมแล็ปวิว ท าให้สามารถวัดและบันทกึค่าความ

ต้านทานได้อย่างรวดเรว็ด้วยอตัราการสุ่มสญัญาณ 1000 คร้ังต่อวินาท ี 

 ในการทดลองเพ่ือประเมินค่าความถูกต้องของระบบวัดพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นน้ี สามารถวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทาน ที่มี

ค่าในช่วงตั้งแต่ 80 k ถึง 1000 k ได้ โดยเมื่อเปรียบเทยีบกับผลการวัดด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์ พบว่ามีความแตกต่างกันอยู่ในช่วง  

0.19 - 1.1% ในการศกึษาด้านสเถียรภาพของระบบน้ันท าโดยการวัดค่าความดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนให้กบัวงจรอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา  

2 ช่ัวโมง พบว่ามีความเปล่ียนแปลงอยู่ในช่วง 0.16% นอกจากน้ี ระบบที่พัฒนาขึ้ นน้ียังสามารถน าไปใช้ร่วมกับเคร่ืองทดสอบแรงดึง ในการ

วัดความต้านทานของยางน าไฟฟ้าขณะที่ถูกดึงขึ้นลงเป็นวัฏจักรได้  

 

ค าส าคญั: ระบบวัดความต้านทาน  วงจรแบ่งแรงดัน  ยางน าไฟฟ้า  โปรแกรมแลป็วิว 

 

Abstract 

This research presents the development of a system for measuring resistance of conductive rubber subjected to low 

magnitude of tensile strain (<5%). The developed system achieved by using voltage divider technique in combination with a data 

acquisition Ni-MyDAQ. The control program was developed using Lab View to make the system capable of fast measuring of 

resistance with a sampling rate of 1000 Hz.  

To verify the performance of the developed system, a set of resistors ranging from 80 k to 1000 k were measured. 

The results then were compared with results from measuring with a DMM. The differences between these results were between 0.19 

to 1.1%. The stability of the developed system was examined by monstering the supply voltage form the system for 2 hours. The 

deviation of the supply voltage was less than 0.16%. Moreover, the developed system can be used in combination with a tensile 

testing machine, for studying the resistance of a specimen which was applied with a cyclic pattern of tensile strain. 

   

Keywords: Resistance measuring system, Voltage divider, Conductive rubber, Lab View program 
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บทคดัย่อ 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เนต็ส าหรับการสบืค้นและจองที่พักโดยพิจารณาจากโรงแรมต่างๆ ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของราคาและสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เน่ืองจากแต่ละเวบ็ไซต์มีการเสนอราคาและโปรโมช่ันที่แตกต่างกัน ท าให้

นักท่องเที่ยวต้องใช้เวลาในการสบืค้นข้อมูลจากหลากหลายเวบ็ไซต์ เพื่อน ามาเปรียบเทยีบราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ซ่ึงท าให้เกดิความยุ่งยากและ

ใช้เวลานาน 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการพัฒนาระบบในการสืบค้นโรงแรมโดยการสกัดข้อมูลในโครงสร้างเว็บไซต์  ซ่ึงใช้ข้อมูลจากเวบ็ไซต์จอง

โรงแรมแบบออนไลน์ที่เช่ือถือได้ ตัวอย่างเช่น Agoda, Booking และ Hotels โดยใช้เคร่ืองมือ iMacros ประยุกต์เข้ากบัภาษา PHP เพ่ือท าการ

ดึงและสกดัข้อมูล เกบ็ผลลัพธท์ี่ได้ไว้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL นอกจากนี้ ได้ท าการพัฒนาเวบ็แอพพลิเคช่ัน เพื่อใช้ในการสบืค้น

และเปรียบเทยีบโรงแรม ซ่ึงช่วยให้นักท่องเที่ยวบรรลุเป้าหมายและเลือกที่พักที่เหมาะสมได้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

 

ค าส าคญั: ระบบการสบืค้นที่พัก  การสกดัข้อมูล  การวิเคราะห์โครงสร้างเวบ็ไซต์  ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจทางออนไลน์ 

 
Abstract 

Most tourists use the Internet for searching accommodation and booking by considering various hotels, which are most 

reasonable, especially in terms of price and nearby attractions. Since each accommodation Website has its own different prices and 

promotions, tourists have to spend a lot of time searching for various Websites in order to compare the hotel prices and other 

conditions. This can be complex and time consuming. 

Therefore, we have developed a hotel searching system with Website structure extraction by using information from 

reliable online hotel Websites, such as Agoda, Booking and Hotels. The iMacros tool has been applied with PHP language for data 

retrieval and extraction, and the results are stored in a MySQL database management system. In addition, a Web application has been 

developed for hotel searching and comparing. This can help tourists achieve their goals and choose an appropriate accommodation 

more effectively. 

 

Keywords: Accommodation searching system, Data extraction, Website structure analysis, Online decision support system 
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บทคดัย่อ 

จุดประสงค์ของการทดลองน้ีเพ่ือศกึษาผลของกรดฟอสฟอริกที่มีต่อการไฮโดรไลซิสของปอคิวบา (Kenaf) และปอแก้ว (Roselle) 

ด้วยเอนไซม์ จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณองค์ประกอบทางเคมี แสดงให้เหน็ว่าปอคิวบามีปริมาณเซลลูโลส (62.49±0.1%) สงูกว่าปอแก้ว 

(54.18±0.1%) แต่ปอแก้วมีปริมาณลิกนิน (17.77±0.3%) สงูกว่าปอคิวบา (15.2±0.4% ) เลก็น้อย หลังจากน าปอทั้ง 2 ชนิดไปพรีทรีต

ด้วยกรดฟอสฟอริก พบว่ามีปริมาณของแข็ง (63.00 ±0.4%) และกลูแคน ( 57.17 ±0.3%) ส่วนปอคิวบาพบว่ามีค่าสูงกว่าปอแก้ว 

(58.69±0.8% และ 50.00±0.6% ตามล าดับ) นอกจากนี้ แล้วการพรีทรีตวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิดนี้  สามารถขจัดลิกนินออกจากปอคิวบา 

(76.73%) และปอแก้ว (75.90%) ตามล าดับ เมื่อน าตัวอย่าง ที่ไม่ผ่านการพรีทรีต ไปไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ พบว่าปอแก้ว มีค่า 

saccharification yield (20.60±0.6%) สงูกว่าปอคิวบาเลก็น้อย (17.71±0.5%) แต่ค่า saccharification yield ของตัวอย่างทั้ง 2 ชนิด จะ

สงูขึ้น เมื่อผ่านพรีทรีตแล้ว โดยพบว่า saccharification yield ของปอคิวบาสงูขึ้ นจาก 17.71±0.5% ไปเป็น 88.27±0.5% ในขณะที่ปอแก้ว

สงูขึ้นจาก 20.60±0.6% ไปเป็น74.17±3.3% นอกจากนี้ แล้ว ยังพบว่า conversion yield ของปอคิวบาสงูสดุ (97.26±0.6%) ตามด้วยปอ

แก้ว (87.37±3.9%) ผลการทดลองเหล่าน้ีแสดงให้เหน็การพรีทรีตเมนต์ วัตถุดิบของปอทั้ง 2 ชนิด ด้วยกรดฟอสฟอริก เป็นขั้นตอนที่มีผล

อย่างยิ่ง ต่อการเพ่ิมผลผลิตน ้าตาลกลูโคสในเอนไซม์ไฮโดรไลซิส นอกจากน้ีแล้วยังพบว่า ปอคิวบาและปอแก้ว เป็นพืชเส้นใยที่มีลิกโน

เซลลูโลสสงูจึงมีศกัยภาพในการน ามาผลิตไบโอเอทานอล       

 

ค าส าคญั: พรีทรีตเมนต์  กรดฟอสฟอริก  ลิกโนเซลลูโลส  เฮมิเซลลูโลส  ลิกนิน 

 

Abstract 

The purpose of this research was to investigate the effect of phosphoric acid pretreatment on enzymatic hydrolysis of Kenaf 

and Roselle. Results from composition analysis revealed that Kenaf had higher cellulose amount (62.49±0.1%) than that of Roselle 

(54.18 ±0.1%). However, lignin content of Roselle (17.77±0.3%) was slightly higher than Kenaf (15.2±0.4%).  After 

pretreatment of both samples with 75% phosphoric acid, the solid residue (63.00 ±0.4%) and glucan (57.17 ±0.3%) of Kenaf 

were higher than that of the Roselle (58.69±0.8% and 50.00±0.6%, respectively). Additionally, pretreatment of both raw materials 

could remove lignin from Kenaf (76.73%) and Roselle (75.90%), respectively.The enzymatic hydrolysis of untreated samples 

showed that saccharification yield of Roselle (20.60±0.6%) was higher than Kenaf (17.71±0.5%). However, saccharification yield 

of both treated samples were improved from 17.71±0.5% to 88.27±0.5% for Kenaf and 20.60±0.6% to 74.17±3.3% for Roselle. 

In addition, the maximum conversion yield was obtained from Kenaf (97.26±0.6%) following by Roselle (87.37±3.9%). These 

results indicated that pretreatment of both raw materials with 75% phosphoric acid was highly affected for improving enzymatic 

hydrolysis yields. Moreover, Kenaf and Roselle are fiber plants which having potential to utilize as bioethanol feedstock. 

 

Keywords:  Pretreatment, Phosphoric acid, Lignocellulose, Hemicellulose, Lignin 
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บทคดัย่อ 

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา ได้ด าเนินการวิจัยพัฒนาระบบการปลูกพืชร่วมกับพืช

เศรษฐกิจหลัก คือ ข้าวไร่ และ ข้าวโพด เพ่ือพัฒนาระบบการปลูกพืชบนพ้ืนที่สงูปังค่าระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน สงิหาคม 2556 แปลงที่  

1 ข้าวไร่ร่วมกบัตะไคร้ และ อะโวคาโด แปลงที่ 2 ข้าวโพดร่วมกับอะโวคาโด และ หม่อน แบ่งแปลงย่อยตามระดับความสงูมีแถบหญ้าแฝก

อนุรักษ์ บันทกึข้อมูลแต่ละแปลง พบว่า น า้หนักผลผลิตพ้ืนที่แถบบน R2U สงูสดุเท่ากับ 477.8 กรัม แถบล่าง R2L สงูสดุเท่ากับ 726.6 

กรัม น า้หนัก 1,000 เมลด็ พบว่า แถบบน R2U สงูสดุเท่ากับ 44.4 กรัม แถบล่าง R3L สงูสดุเท่ากับ 37.2 กรัม ขณะที่แปลงข้าวโพดแถบ

บน พบว่า C1U น า้หนักฝักสงูสดุเท่ากับ 688 กรัม แถบล่าง C5L สงูสดุเท่ากับ 785 กรัม ในส่วนพืชรอง ได้แก่ อะโวคาโด ตะไคร้ หม่อน  

มีความสูง เส้นรอบวง การแตกกอ การแตกตาและใบเป็นไปอย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะในฤดูฝนที่เจริญเติบโตอย่างรวดเรว็ ขณะที่จากการ

วิเคราะห์คุณสมบัติของดิน พบว่า ข้อมูลทางด้านเคมีและฟิสิกส์ของดินมีความผันแปรตามฤดูกาลและตามแนวระดับ ส าหรับการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจ ดังนี้  เกษตรกรที่มีการปลูกทั้งข้าวไร่และข้าวโพดเล้ียงคิดเป็นร้อยละ 77 ผลผลิตข้าวไร่เฉล่ีย 281 กก.ต่อไร่ 

ข้าวโพด 675 กก.ต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า ข้าวไร่มีต้นทุนต่อไร่ 5,092 บาท ข้าวโพด 4,300 บาทต่อไร่ โดยมี

ค่าใช้จ่ายแรงงานและปุ๋ ย ยาค่อนข้างสูง ขณะที่ผลตอบแทนข้าวไร่สุทธิเหนือต้นทุน 2,561 บาทต่อไร่ หรือ 9.11 บาทต่อกก. ข้าวโพดมี

ผลตอบแทนสทุธเิหนือต้นทุน 543 บาทต่อไร่ หรือ 0.8 บาทต่อกก. 
          

ค าส าคญั: ระบบการปลูกพืช  พืชอนุรักษ์ดินและน า้  

 

Abstract 

University of Phayao and Pungkha Royal Project Development Center have taken researched coordinated with highland 

growers (hill tribe). Most importantly, the major crops pattern are changed especially in the upland rice and corn. This research was 

aimed to development effective for one model of cropping system that can enhance applied on highland. For 1 year, the project has 

initiated on August 1013. Two experimental sites, upland rice plot is contained lemon grass and avocado. Plot two, corn plot is 

planted mulberry and avocado. In addition, vetiver grass has taken three strips planting. The upland rice weigh yield revealed through 

two (U and L) strip levels. Namely, R2U was the highest equal to 477.8 g and R2L 726.6 g. Hundred seed weight, R2U was 49.9 

g. while R3L equal to 37.2 g. Maize plot, C1U was the highest of ear weight (688 g), while C5L was 785 g. A much work of 

minor crops determination, avocado, lemon grass and mulberry, where were stable grown of height, diameter, tillering and budding, 

etc. On the other hand, soil qualified analysis was rather depended on seasons and high levels especially soil chemical and physical 

analysis. The productive efficiency of each crop assessment, seventy-seven percentage were grown for both crops. Yield 

performance, upland rice was averaged 281 kg/rai and 675 kg/rai for maize. Moreover, the capital analysis was found that 5,092 

baht for upland rice and 4,300 for maize. However, the net profit of upland rice was 2,561 baht (9.11 baht per kg.) and 543 baht 

(0.8 baht per kg.) for maize. Most important, employed, fertilizers and pesticides were much expensed. 
 

Keywords: Cropping system, Soil and water conservative plant  
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บทคดัย่อ 

มะเร็งปอดเป็นภัยร้ายอันดับที่ 1 ของผู้ ป่วยมะเร็งในเพศชาย และเป็นอันดับ 3 ของผู้ ป่วยมะเร็งในประเทศไทย อย่างไรกต็าม

มะเรง็ปอดสามารถรักษาให้หายได้หากตรวจพบ และได้ท าการรักษาในระยะต้นของการเกิดโรค การตรวจเช็คมะเรง็ปอด นิยมใช้ CT scan ซ่ึง

ภาพที่ได้สามารถตรวจสอบหามะเรง็ปอดได้ง่ายและชัดเจน อย่างไรกต็าม ข้อมูลภาพที่ได้จาก CT scan มีจ านวนมากซ่ึงท าให้ใช้เวลามากในการ

วิเคราะห์โดยผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือเป็นการช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์การอ่านผลของผู้ เช่ียวชาญ งานวิจัยน้ีน าเทคนิคอิมเมจโปรเซสซ่ิง 

มาช่วยในการอ่านและบอกต าแหน่งที่คาดว่าเป็นมะเรง็หรือสิ่งผิดปกติในช่องปอด โดยอาศัยหลักความแตกต่างของสจีากภาพ CT scan สดี า

เป็นตัวแทนของอากาศที่ปรากฏอยู่ในช่องปอดและสขีาวแทนเส้นเลือดหรือก้อนเน้ือ ซ่ึงจะถูกแยกออกมาเป็นส่วนประกอบต่างๆ ด้วยวิธีการ

ก าหนดค่าแบบหลายจ านวนที่ใช้ตรวจสอบ (Multi-Threshold) เพ่ือลดกลุ่มสลีง พบว่าที่ 3 ระดับ ให้ผลเหมาะสมที่สดุ แล้วท าการเบลอเพ่ือจับ

กลุ่มสเีข้าด้วยกัน แล้วแยกส่วนประกอบโดยใช้วิธีการ Run-Length เพ่ือหาขนาดของส่วนประกอบ และวัดขนาดของวัตถุ ถ้าวัตถุมีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางขนาด 2 ซม. ขึ้ นไป และอยู่ในพ้ืนที่ปอดจะถูกน ามาตรวจสอบอีกคร้ัง โดยวิธีการเปรียบเทยีบรูปแบบของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณ

ใกล้เคียงกบัวัตถุน้ัน โดยมะเรง็จะมีเส้นเลือดบางๆ อยู่บริเวณโดยรอบเยอะกว่าวัตถุที่ปกติ เมื่อท าการทดสอบขึ้นต้นกบัภาพ DICOM 30 ภาพ

จาก 6 ชุดภาพ ได้ความถูกต้อง 90% ในการระบุว่าพิกดัของมะเรง็ หรือไม่มีมะเรง็  

 

ค าส าคญั: การแยกส่วนประกอบ  มะเรง็ปอด  ซีทสีแกน  การประมวลผลภาพ  

 

Abstract 

Lung cancer is the first ranking threat in male patient and the third in patients with cancer in Thailand. However, it cancer can be 

cured if detected and treated at early stages of the disease. CT scan is widely used for lung cancer diagnosis. Its images could help to easily and 

clearly detect cancer. However, too many images, produced by CT scan, make it time consuming for experts to do analysis. To accommodate and 

support the specialists in analyzing and reading process, this research exhibits that the image processing technique could help to identify the 

position of cancer or abnormalities in the lungs by indicating color differential in CT scan image. Black color represents air in the lungs and white 

color represents blood vessels or tumors that are separated into various components. This is indicated by ‘Multi-Threshold’ to reduce number of 

colors. The results show that an optimal is at ‘three levels’. Grouping colors by blur. Use Run-Length for separate components and calculate 

components area. If diameter of the component or the object, located in the lung area, is equal to or more than 2 cm, the object will be rechecked 

with capillary pattern comparison. Number of capillaries is surround the tumor is more than regular object. When testing image DICOM 30 

images from six sets. The accuracy in identifying the coordinates of cancer or not cancer is 90%.  

 

Keywords: Segmentation, Lung cancer, CT scan, Image processing 
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บทคดัย่อ 

 การขยายตัวอย่างรวดเรว็ของประชากร ส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น หนึ่งในนั้น คือ ขยะพลาสติก LDPE ซ่ึงวิธีการก าจัดขยะ

พลาสติกที่แพร่หลายในปัจจุบัน คือ การฝังกลบขยะในดิน เมื่อระยะเวลาผ่านไปจะพบการย่อยสลายเกิดขึ้ น ผู้จัดท าสนใจที่จะศึกษาการย่อย

สลายของพลาสติกในดิน โดยตั้งข้อสมมติฐานว่าการย่อยสลายน่าจะมีผลจากจุลินทรีย์ในดิน และได้ท าการศึกษาการย่อยสลายของพลาสติก  

LDPE และพลาสติชีวภาพในสภาพธรรมชาติในดินที่เกบ็จากแหล่งทั่วไปและแหล่งฝังกลบขยะที่ระดับความลึกต่างๆ พบว่าตัวอย่างพลาสติก

ชีวภาพที่ฝังกลบในดินทั่วไปที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร จากผิวดินเกิดการย่อยสลายมากที่สดุ โดยมีอัตราการย่อยสลายในเดือนที่ 1 - 3 

ร้อยละ 35.71, 47.62 และ 76.19 ตามล าดับ ในขณะที่พลาสติก LDPE ไม่เกดิการย่อยสลายเลย จากน้ันศกึษากจิกรรมของจุลินทรีย์ในดินที่

บ่มในระบบปิดร่วมกับตัวอย่างพลาสติกทั้งสองชนิด แล้วตรวจวัดปริมาณแกส๊คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้ น พบว่าดินทั่วไปที่ผสมตัวอย่าง

พลาสติกชีวภาพมีปริมาณแกส๊คาร์บอนไดออกไซด์สะสมสงูสดุ ซ่ึงสงูในช่วงวันที่ 0 - 2 (53.68 มิลลิกรัม) และน้อยลงในช่วงวันที่ 2 - 14 

และสงูขึ้ นในช่วงวันที่ 14 - 16 (39.27 มิลลิกรัม) จากนั้นได้น าดินที่พบการย่อยสลายของตัวอย่างพลาสติกมาแยกเช้ือแบคทเีรียพบว่ามี

ลักษณะที่แตกต่างกันทั้งหมด 17 ลักษณะ และโคโลนีที่พบมากที่สดุเป็นโคโลนีสชีมพู มีรูปร่างกลม ขอบเรียบ ผิวเรียบ ทบึแสง พบร้อยละ 

21.28 ของโคโลนีทั้งหมดที่พบ และเมื่อน าตัวอย่างพลาสติก LDPE ที่ถูกย่อยสลายด้วยแบคทเีรียที่ตรวจสอบด้วยเทคนิค FTIR พบว่ามี

พันธะของคาร์บอนิลที่อ่อนแอลง จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการย่อยสลายพลาสติกในสภาพธรรมชาติและในห้องปฏิบัติการให้ผลการ

ทดลองที่ต่างกนั ซ่ึงเกดิจากการมีสภาพแวดล้อมที่ต่างกนั ทั้งน้ีสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดเพ่ือหาวิธีการย่อยสลายขยะพลาสติก

อย่างเหมาะสมต่อไป 

 

ค าส าคญั: พลาสติก LDPE  พลาสติกชีวภาพ  พลาสติกที่ย่อยสลายได้  การย่อยสลายของแบคทเีรียในดิน 

 

Abstract 

Biodegradation of LDPE and bioplastic samples was examined under natural and laboratory conditions. For experiment I, 

plastic samples were placed in general and land-fill soil samples at two different soil depths (5 and 17 cm from the surface) for 4 

months. It was found that the bioplastic samples placed in land-fill soil at 17 cm from the surface had the most degradation that there 

were 31.16%, 71.25% and 100% rate of degradation, respectively. Whereas, LDPE samples placed in general soil and land-fill soil 

at 5 cm and 17 cm from the surface were not degraded. In experiment II, determination of microbial activities in soil samples that 

were mixed with LDPE and bioplastic samples was performed by using Static Incubation-Titrimetrics method. The amount of carbon 

dioxide in general soil sample with bioplastic was the highest. There were high accumulated carbon dioxide at day 0-2 (53.68 mg). 

After that, carbon dioxide was lower at day 2-14 and was higher at day 14-16 (39.27 mg). In experiment III, isolating bacteria 

colonies from the soil samples that were found plastic degradation. It was found 17 different characteristics of bacterial colonies. The 

most is the colony that the form is circular, the margin is entire, the elevation is pulvinate, the surface is smooth and the optical 

characteristic is opaque. There is 21.28% of all. Then the degraded LDPE samples were examined by FTIR, it was found that the 

carbonyl bond was weakened. The results were concluded that the degraded plastic under natural and laboratory conditions were 

different because of the different conditions. This research can be one of alternative ways to reduce plastic. 

 

Keywords: Low Density Polyethylene (LDPE), Bioplastic, Biodegradable plastic, Biodegradation of Bacteria in Soil 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้ ได้น าเศษเส้นไหมซ่ึงเป็นวัสดุเหลือใช้หรือขยะ จากกระบวนการผลิตผ้าไหมของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม และกลุ่ม

ผู้ประกอบการผ้าไหม - บาติก ต าบลตะคุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสมีา มาสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยแปรสภาพเป็นแผ่น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศกึษาโครงสร้างและคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นเศษเส้นไหม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของแผ่นเศษเส้นไหม โดยน าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และถ่ายทอดนวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากแผ่นเศษเส้นไหม ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชน SMEs ผู้ที่สนใจ และนักศึกษา เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน หลักในการทดสอบวัสดุเป็นไปตาม

มาตรฐานในการทดสอบกระดาษ ISO536:1995, ISO3781:1983 และ TAPPI ผลการศกึษาพบว่าแผ่นเศษเส้นไหมมีความหนาอยู่ระหว่าง 

0.082875 - 0.39475 mm มีค่าน า้หนักมาตรฐาน 568-1741 g/m
2
 มีความหนาแน่น 0.12633 - 0.47199 g/cm

3
 มีค่าปริมาณจ าเพาะ 

2.11866 - 7.915817 cm
3
/g มีค่าความต้านแรงดึงสงูสดุมากถึง 644 N/m

2
 ขนาดของเศษเส้นไหมและการเคลือบด้วยกาวลาเทก็ซ์บนแผ่น

เศษเส้นไหม มีผลต่อโครงสร้างและคุณสมบัติเชิงกล ปริมาณกาวลาเทก็ซ์ที่ใช้ในส่วนผสมในการแปรรูปเป็นแผ่นไม่ส่งผลต่อความหนาแน่น 

ความหนา และค่าความต้านแรงดึงสงูสดุ 

 

ค าส าคญั: แผ่นเศษเส้นไหม  โครงสร้าง  คุณสมบัติทางกล  นวัตกรรม  ผลิตภณัฑใ์หม่ 

 

Abstract 

This research has embraced the remnants of silks, which is a waste or wastes from the production silks process. That was 

derived from Thai silk industries and a group of entrepreneur’s silk fabric – batiks from Tumbol Takhu, Pak Thong Chai District, 

Nakhon Ratchasima Province. It has created value added by the conversion into a sheet. The purpose of this research is study the 

structure and investigated the mechanical properties of waste silk paper. Silk waste paper applications are produced in a new products 

design. Innovation diffusion to community-based of design and new product development of silk waste paper to a groups of 

entrepreneur such as the community enterprise, SMEs, who are interested in this regard and also students. They can be quantified and 

monetized and development of life. Principles and test methods for the determination of a paper is according to the ASTM standard; 

ISO536:1995, ISO3781:1983 and TAPPI. It was found that the thickness are between 0.082875-0.39475 mm, the Basis weight 

or Grammage of 568.2488-1740.9452 g/m
2
, density of 0.12633-0.47199 g/cm

3
, specific volume ranges of 2.11866-

7.915817 cm
3
/g. Maximum of the tensile strength of 644 N/m

2
. The size of silk waste and coated with a latex adhesive on the silk 

waste paper were affect to the structure and the mechanical properties. A quantity of latex adhesive used for mixtures in the 

manufacturing process of silk waste paper. It does not affect the density, thickness and the tensile strength. 

 

Keywords: Silk waste paper, Structure, Mechanical properties, Innovation, New product design 

 

 

 



กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                               การประชุมวชิาการ ‚นเรศวรวิจัย‛ คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

- 86 - 

 

การศึกษาฤทธ์ิการตา้นแบคทีเรีย Propionibacterium acnes และ Staphylococcus 

epidermidis โดยน ้ามนัหอมระเหยจากขมิ้ นชนัและกระชาย 

อนงค์นาฏ วรรณโภคิน
1
  กนิษฐา สมส าเนียง

1
  ดลฤดี สงวนเสริมศรี

2
  พันธุช์นะ สงวนเสริมศรี

3 
 

และ นลิน วงศ์ขัตติยะ
1*
 

 

Antimicrobial Activity of Essential Oils of Curcuma longa L. and Boesenbergia 

Pandurata Holtt. Against Propionibacterium Acnes and Staphylococcus Epidermidis 

Anongnart Wannapokin
1
, Kanitta Somsamnieng

1
, Donruedee Sanguansermsri

2
 

Phanchana Sanguansermsri
2
 and Nalin Wongkattiya

1*
 

 
1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

2
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

1
Faculty of Science, Maejo University 

2
Faculty of Medical Science, Naresuan University 

*Corresponding author. E-mail: nalin.wongkattiya@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

เช้ือแบคทเีรีย Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis เป็นเช้ือแบคทเีรียที่เป็นสาเหตุส าคัญซ่ึงท าให้เกิดสวิอักเสบ 

ในงานวิจัยนี้ ได้ศกึษาพืชสมุนไพรวงศ์ขิง ได้แก่ ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) และ กระชาย (Boesenbergia pandurata Holtt.) มาสกัดน า้มันหอม

ระเหย และทดสอบฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทเีรียที่ท  าให้เกิดสวิ โดยวิธี agar disc diffusion และวิธี broth micro dilution ผลการศึกษาพบว่าน า้มันหอม

ระเหยกระชายมีฤทธิ์ต้านต่อเช้ือ P. acnes DMST 14916   S. epidermidis DMST 3547 และ S. epidermidis DMST 4343 ให้ค่าเฉล่ียวงใสกว้าง

เท่ากับ 33.39  18.15
 
และ

 
21.95

 
มิลลิเมตร ส่วนน า้มันหอมระเหยขมิ้นชันให้ค่าเฉล่ียวงใส เท่ากับ 17.56  11.12 และ 12.81 มิลลิเมตร 

ตามล าดับ นอกจากนี้แล้วยังพบว่าน า้มันหอมระเหยจากกระชายและขมิ้นชันยังสามารถยับยั้งเช้ือ  S. epidermidis DMST 4343 ที่เป็นเช้ือดื้ อยา

ปฏิชีวนะ tetracycline ได้อีกด้วย ผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อน า้มันหอมระเหย ค่าความเข้มข้นต ่าสดุที่สามารถยับยั้งเช้ือแบคทเีรียได้ 

(Minimum Inhibitory Concentration, MIC) และ ค่าความเข้มข้นต ่าสดุที่สามารถฆ่าเช้ือแบคทเีรียได้ (Minimum Bactericidal Concentration, 

MBC) พบว่ากระชายมีฤทธิ์ยับยั้งได้ดีต่อเช้ือ P. acnes DMST 14916   S. epidermidis DMST 3547 และ S. epidermidis DMST 4343 โดยมีค่า 

MIC เท่ากบั 0.43  49 และ 12 μg/ml มีค่า MBC เท่ากับ 12  781 และ 390 μg/ml. ตามล าดับ ส่วนน า้มันหอมระเหยที่ได้จากขมิ้นชันมีฤทธิ์

ยับยั้งเช้ือได้น้อยกว่า โดยมีค่า MIC เท่ากบั 49  195 และ 97 μg/ml ค่า MBC เท่ากับ 120  12,500 และ 1,562 μg/ml ตามล าดับ การศึกษา

ในคร้ังน้ีแสดงให้เหน็ว่าน า้มันหอมระเหยที่ได้จากกระชายและขมิ้นชันมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาน ามาประยุกตุ์ใช้ยับยั้งเช้ือ P. acnes และ 

S. epidermidis ทดแทนหรือใช้ร่วมกบัการใช้ยาปฏชีิวนะในการรักษาสวิ 

 

ค าส าคญั: การต้านเช้ือแบคทเีรีย  น า้มันหอมระเหย  ขมิ้นชัน  กระชาย  Propionibacterium acnes  Staphylococcus epidermidis  

 

Abstract 

 Propionibacterium acnes and Staphylococcus aureus are major bacteria that cause acne in human. In this study, essential 

oils from Zingiberaceae family; Kamin and Krachai (Curcuma longa L. and Boesenbergia pandurata Holtt.) were studied for their 

antibacterial activity by using agar disc diffusion method and broth microdilution method. We found that the essential oil from Krachi 

showed inhibition zones against P. acne DMST 14916, S. epidermidis DMST 3547, S. epidermidis DMST 4343 of 33.39, 18.15, 

21.95 mm. and essential oil from Kamin showed inhibition zones of 17.56, 11.12 and 12.81 mm., respectively. Essential oil from 
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Krachai and Kamin were able to inhibit tetracycline resistant strain (S. epidermidis DMST 4343). Essential oil from Krachai showed 

strong inhibition against P. acne DMST 14916, S. epidermidis DMST 3547, S. epidermidis DMST 4343. Their Minimal Inhibitory 

Concentration (MIC) were 0.43, 49 and 12 μg/ml. and Minimal Bactericial Concentration (MBC) were 12, 781 and 390 μg/ml. 

Essential oil from Kamin showed moderate inhibition. MIC of essential oil from Kamin were 49, 195 and 97 μg/ml and MBC were 

120, 12500 and 1562 μg/ml. This studie suggested that the essential oil from Krachai and Kamin are the natural products that may 

had potential to use for acne control.  

 

Keywords: Antibacterial activity, Essential oils, Curcuma longa L., Boesenbergia pandurata Holtt., Propionibacterium acnes, 

Staphylococcus epidermidis 
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บทคดัย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศกึษาสมรรถนะการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทติย์ที่วางภายใต้ระบบรางรวมแสงพาราโบลา พ้ืนที่

สะท้อนแสงขนาด 4.32 m
2
 พ้ืนที่รับแสงขนาด 0.58 m

2
 concentration ratio เท่ากับ 7.5 และผิวสะท้อนอยู่ที่ 60% จากการเปรียบเทยีบแผง

เซลล์แสงอาทติย์แบบผลึกเดี่ยวขนาด 5 Wp ที่ไม่มีการระบายความร้อนกบัมีการระบายความร้อนด้วยน า้ที่อตัราการไหล 0.1 l/s ที่ค่าของรังสี

ประมาณ 3 sun พบว่า แผงที่ไม่มีการระบายความร้อนมีอุณหภมูิอยู่ในช่วง 140 - 180 °C และแผงที่มีการระบายความร้อน มีอุณหภมูิแผง

อยู่ที่ 120 - 130°C การวิเคราะห์ค่าสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทติย์ภายใต้ระบบรางรวมแสงพบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (YA) ของแผง

ที่มีการระบายความร้อน 19.08 kWh/kWp แผงที่ไม่ระบายความร้อน 14.57 kWh/kWp พลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทติย์ทางทฤษฎี 

(Yr) ของแผงที่มีการระบายความร้อนและไม่ระบายความร้อนเท่ากับ 23.14 kWh/kWp พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทติย์ที่

น าไปใช้งานจริง(Yf) ของแผงที่มีการระบายความร้อนเท่ากบั 9.32 kWh/kWp แผงที่ไม่ระบายความร้อน 6.15 kWh/kWp พลังงานสญูเสยีบน

แผงเซลล์แสงอาทติย์ (Lc) ของแผงที่มีการระบายความร้อนมีค่าเท่ากับ 4.06 kWh/kWp แผงที่ไม่ระบายความร้อนมีค่า 8.57 kWh/kWp 

ส าหรับสมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทติย์ (PR) ของแผงที่มีการระบายความร้อนมีค่า 40% ในขณะที่แผงที่ไม่ระบายความร้อนมีค่า 27% 

 
ค าส าคญั: แผงเซลล์แสงอาทติย์  ระบบรางรวมแสง  สมรรถนะ 

 

Abstract 

The aim of this research is to study the performance of solar cell module installed under concentrating parabolic trough. The concentrating 

trough consists of a reflector with area of 4.32 m
2
and a 0.576 m

2
absorber. The concentration ratio is 7.5 and the reflective surfaces can reflect up to 

60%. A comparison study of single-crystal solar panel 5 Wp with and without a cooling system at water flow rate of 0.1 l/s and at the 3 sun of 

intensity shows that the temperature of a PV module without cooling system is in range of 140-180 ° C whereas that with a cooling system has 

temperature of 120- 130 °C. The analysis of the performance of solar cell modules under the concentrating parabolic trough system results that the 

array yield (YA) of PV with cooling system is 19.08 kWh/kWp and PV without cooling system is14.57 kWh/kWp, the reference yield (Yr) 

of their PV system is 23.14 kWh/kWp, the final yield (Yf) of PV systems of cooling system and without cooling system are 9.32 kWh/kWp, 

6.15 kWh/kWp respectively, the capture losses (Lc) of PV with cooling system is 4.06 kWh/kWp and the PV without cooling system is 8.57 

kWh/kWp, the performance ratio (PR) of PV with cooling system is 40% and the PV without cooling system is 27%.  

 

Keywords: Solar cell, Parabolic trough, Performance 
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บทคดัย่อ 

 จากความล่าช้าในงานก่อสร้างเกิดขึ้ นได้จากหลายสาเหตุ และผลกระทบจากความล่าช้างานก่อสร้าง ท าให้เกิดข้อพิพาท ความ

ขัดแย้ง และการฟ้องร้อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลา และคุณภาพของงานก่อสร้าง ดังนั้น  บทความนี้ จึงได้

ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่มีอยู่แล้ว น ามารวบรวม บทความ งานวิจัย และท าการทบทวนบทความ งานวิจัย วรรณกรรมต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องและน าเสนอแผนภมูิปฏิกิริยาและความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความล่าช้าในงานก่อสร้างและผลกระทบจากความล่าช้าในงาน

ก่อสร้างในรปูแบบ System Dynamics จ าแนกปัจจัย 5 ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ คือ 1) ด้านการจัดการ 2) ด้านการเงิน 3) ด้านแรงงาน 4) 

ด้านวัสดุ 5) ด้านเคร่ืองจักรกล และ 1 ตัวแปร คือด้านสภาพภมูิอากาศ ซ่ึงผลจากการวิจัยแสดงอยู่ในรูปของปฏิกิริยาความสมัพันธ์ (System 

Dynamics) ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างและผลกระทบที่เกดิขึ้นจากสาเหตุดังกล่าวต่อ ต้นทุน ระยะเวลาการ

ก่อสร้าง และคุณภาพของงานก่อสร้าง 

 

ค าส าคญั: ความล่าช้าในงานก่อสร้าง 

 

Abstract 

Construction delays occur from several causes. The effect of delay leads to disputes. Conflicts, and question which affect 

the construction cost as well as work quality. Therefore this article summarizes major factor resulting in construction delay from 

literature reviews, and presents the relationship between the causes of delays and their effect in construction in the system dynamics. 

Major factor resulting construction delays management, finance, labor, materials, equipment and weather. Construction the causes 

and effects of construction delay in the system dynamics can cleary show causes from major factor and their effect resulting to the 

project cost, time and quality. 

 

Keyword: Construction delay 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้  วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสทิธิภาพของเคร่ืองผลิตเช้ือเพลิงแท่งจากฟางข้าว เคร่ืองนี้ประกอบด้วย ชุดสบัย่อย

ด้วยใบมีด ขนาดความจุ 78 ลิตร (530 รอบต่อนาท)ี ชุดผสมด้วยใบผสมเรียงคล้ายเกลียวสกรู ขนาดความจุ 28 ลิตร (30 รอบต่อนาท)ี 

และชุดอดัฟางข้าวด้วยเกลียวสกรู (30 รอบต่อนาท)ี มอเตอร์ต้นก าลังขนาด 1.5 แรงม้า (1,430 รอบต่อนาท)ี เคร่ืองผลิตแท่งเช้ือเพลิงจาก

ฟางข้าวน้ีสบัย่อฟางข้าวที่ความช้ืนไม่เกนิร้อยละ 14 (มาตรฐานเปียก) อตัราส่วนผสมกาวกบัฟางข้าวที่ผ่านการสบัย่อย 5:3 โดยน า้หนักก าลัง

ผลิตอยู่ที่ 20 แท่งต่อช่ัวโมง อดัแท่งเช้ือเพลิงได้ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1.5 นิ้ ว ความยาว 10 นิ้ ว ความสมบูรณ์ในการอัดแท่งมากกว่าร้อย 

70  

 

ค าส าคญั: ฟางข้าว  เช้ือเพลิงแท่ง 

 

Abstract 

 This research aims to construct and test efficiency of straw fuel rod machine. The proposed machine consists of 78-liter 

chopper blade unit (530 rpm), 28-liter screw-like mixer blade unit (30rpm), screw crompressor unit (30rpm), and 1.5hp power 

motor. The machine chops straw with moisture level of not more than 14 percent (wet standard). Tha mixing ratio of glue and 

chopped straw is 5:3 by weight. The machine’s capacity is 20 rod per hour at the size of 1.5 inches in diameterand 10 inches in 

length. The machine’s completeness in compression is more than 70 percent. 

 

Keywords: Straw, Fuel rod 
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บทคดัย่อ 

 ศกึษาปริมาณสารหนูและตะกั่วในน า้ ดินตะกอนและพืชน า้บางชนิดได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ายพุง

ชะโด (Ceratophyllum demersum) บัวเผื่อน (Nymphaea stellata) และบัวสาย (Nymphaea lotus) บริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดย

ด าเนินการเกบ็ตัวอย่างในช่วงฤดูร้อน (มกราคม) จากการศกึษาพบว่า ปริมาณความเข้มข้นของสารหนูในน า้มีค่าต ่า จนไม่สามารถตรวจวัดค่า

ได้ (ND) ในดินตะกอนมีค่าอยู่ในช่วง 0.472-6.097 mg kg
-1

 dry weight ในสาหร่ายหางกระรอกและสาหร่ายพุงชะโดมีค่า 1.372 และ

1.715 mg kg
-1

 dry weight ส่วนในบัวเผื่อนและบัวสายปริมาณสารหนูมีค่าต ่า จนไม่สามารถวัดได้ (ND) ปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วในน า้ 

อยู่ในช่วง 0.011-0.015 mg/l ในดินตะกอนอยู่ในช่วง 12.887-16.971 mg kg
-1

 dry weight ส่วนในสาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด 

บัวเผื่อน และบัวสายมีค่า 1.117, 1.793, 1.729 และ0.498 mg kg
-1

 dry weight ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทยีบกับเกณฑ์มาตรฐานพบว่า 

ปริมาณสารหนูและตะกั่วในน า้ ดินตะกอน และพืชน า้บางชนิด ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกนิค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 

ค าส าคญั: สารหนู  ตะกั่ว  ทะเลน้อย  จังหวัดพัทลุง 

 

Abstract 

 The arsenic and lead concentration in water, sediment and aquatic plants e.g. esthwaite waterweed (Hydrilla verticillata), 

coontail hornwort (Ceratophyllum demersum), blue water lily (Nymphaea stellata) and water lily (Nymphaea lotus) in Thale-Noi, 

Phattalung Province were investigated. The sample was collected in dry season (January). The arsenic concentration in water was too 

low to detect. The arsenic concentration in sediment were range between 0.472-6.097 mg kg-1 dry weight. The arsenic amount in 

esthwaite waterweed, coontail hornwort were 1.372 and 1.715 mg/l but in blue water lily and water lily were non-detected. The 

lead concentration in sediment and water were range between 0.011-0.015 mg/l and 12.887-16.971 mg kg-1 dry weight. The 

lead concentration in waterweed, coontail hornwort, blue water lily and water lily were 1.117, 1.793, 1.729 and 0.498 mg kg-1 

dry weight respectively. The arsenic and lead concentration in water, sediment and aquatic plants in this study almost were not 

exceeding standards for heavy metals. 

 

Keywords: arsenic, lead, thale noi lake, phatthalung province  
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บทคดัย่อ 

 การศกึษาวิจัยน้ีเป็นการเปรียบเทยีบฉนวนของเตาแกส๊ชีวมวล โดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในชุมชน คือ แกลบด า ดินร่วน และ ทราย 

การทดสอบประสทิธิภาพของเตาแกส๊ชีวมวลท าได้โดยการต้มน า้เดือด (WBT) ใช้เตาแกส๊ชีวมวลแบบอินเวอร์สดาว์นดราฟทแ์กส๊ซิไฟเออร์

โดยใช้เวลาในการทดสอบ 5 ช่ัวโมง ผลจากการทดสอบประสทิธภิาพของเตาแกส๊ชีวมวลพบว่า ในช่วง 5 นาทแีรกของการทดสอบยังไม่มีการ

เผาไหม้เช้ือเพลิง เน่ืองจากเป็นช่วงที่เตาเร่ิมกระบวนการเผาไหม้จึงท าให้อุณหภมูิน า้เกดิการเปล่ียนแปลงน้อยมาก แต่หลังจาก 5 นาทไีปแล้ว

จนถึง 30 นาท ีเป็นช่วงที่มีการเผาไหม้ค่อนข้างสมบูรณ์จึงให้อุณหภมูิน า้เดือดสงูสุด 100 องศาเซลเซียส เนื่องจากเกิดการถ่ายเทพลังงาน

ความร้อนให้น า้ หลังจาก 50 นาทไีปแล้ว อุณหภมูิของน า้ค่อยๆ ลดลงตามล าดับ จนเท่ากับอุณหภมูิน า้เร่ิมต้น จากการทดสอบพบว่าเตาแกส๊

ชีวมวลที่มีฉนวนเป็นแกลบด ามีประสทิธภิาพในการต้มน า้ที่ดีที่สดุ เน่ืองจากท าให้น า้เดือดมีระยะเวลานานกว่าเตาแกส๊ชีวมวลที่มีดินร่วน และ 

ทราย เป็นฉนวน และจากการค านวณหาประสทิธิภาพจากการต้มน า้เดือดของเตาแกส๊ชีวมวลที่มีแกลบด า ดินร่วน และทรายเป็นฉนวนมีค่า

เท่ากับ 14.13%  11.70% และ 10.59% ตามล าดับ จากผลการทดลองพบว่า เตาแกส๊ชีวมวลที่มีฉนวนเป็นแกลบด ามีประสทิธิภาพดีที่สดุ 

เน่ืองแกลบด ามีความหนาแน่นต ่า ดังน้ันจึงมีจุความร้อนต ่าสุดความร้อนที่สะสมอยู่ในแกลบด าจึงมีน้อย เมื่อน ามาวิเคราะห์ทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ โดยการเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายในการซ้ือเช้ือเพลิงกบัเตาแกส๊ชีวมวลที่มีใยหินเป็นฉนวน พบว่า เตาแกส๊ชีวมวลที่มีแกลบด าเป็น

ฉนวนมีค่าใช้จ่ายในการซ้ือเช้ือเพลิงต่อปีมากกว่าเป็นเงิน 7,398 บาท 

 

ค าส าคญั: เตาแกส๊ชีวมวล  ฉนวนกนัความร้อน WBT  ประสทิธิภาพ 

 

Abstract 

This research is a comparison of insulation materials for a biomass gas stove. Rice husk, loam and sand were used as the 

insulating materials which were chosen to test, as these are inexpensive and easily available. The stove, was an inverse downdraft 

gasifier made from steel, intended e.g. to cooking in a household. The efficiency of the stove was measured using Water Boiling Test 

(WBT). For the first 5 minutes after lighting the fire, the water temperature hardly changed, as the fire was in the starting process. 

From 5 to 30 minutes, the fire was burning, heating the water until boiling at 100 °C. From 30 to 50 minutes, water kept boiling. 

After 50 minutes, most of the fuel was burnt, the water stopped boiling and temperature decreased slowly. After 5 hours, the water 

temperature reached the initial temperature. From the experiments, it could be concluded the rice husk is the insulation material giving 

the highest efficiency, 14.13 %. Loam and sand give   11.70 % and 10.59 %. Rice husk has the lowest density and therefore the 

lowest total heat capacity, meaning less heat will be accumulated in the insulation. 

obvious with economic analysis method nevertheless, It is obviously apparent with that the comparison of expending fuel 

between the insulator’s biomass gas stove using the local material and the insulator’s biomass gas stove using an asbestos is shown 

that the fuel costs of biomass gas stove using the rice husk insulator is approximately over 7,398 baht 

 

Keywords: Biomass gas stove, Insulation 
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บทคดัย่อ 

 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้งานกนัอยู่ทั่วไปจะควบคุมเฉพาะอุณหภมูิโดยไม่ค านึงถึงความช้ืน โดยการควบคุมด้วยการเปิด-

ปิด การท างานของคอมเพรสเซอร์ตามระดับอุณหภมูิห้องที่ตั้งค่าไว้ งานวิจัยน้ีจึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาผลของการปรับอัตราการไหลของ

อากาศ ควบคู่ไปกบัการเปิด-ปิดการท างานคอมเพรสเซอร์ที่มีต่อการก าจัดความช้ืนส าหรับเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยท าการทดลอง

ศึกษาผลของการปรับอัตราการไหลของอากาศที่คอยล์เย็นที่มีต่ออัตราส่วนความร้อนสัมผัสของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ใน

ห้องทดลองที่ควบคุมอุณหภมูิและความช้ืนสมัพัทธ์ พบว่าการลดอัตราการไหลของอากาศผ่านคอล์ยเยน็ท าให้ลดอัตราส่วนความร้อนสมัผัส 

(Sensible heat ratio; SHR) ของเคร่ืองปรับอากาศ และหากเพิ่มอตัราการไหลของอากาศค่า SHR กจ็ะเพ่ิมขึ้น ส าหรับการทดลองเกบ็ข้อมูล

จากสภาวะการใช้งานจริง พบว่าความช้ืนสมัพัทธ์ภายในห้องจะแปรผันตามอากาศภายนอก และมีการแกว่งตัวตามจังหวะการเปิด-ปิดการ

ท างานของคอมเพลสเซอร์ แต่ก็ยังเปล่ียนแปลงสัมพันธ์กับอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านคอล์ยเย็น ซ่ึงสามารถเป็นแนวทางควบคุม

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนซึ่งควบคุมแบบเปิด-ปิดการท างานคอมเพรสเซอร์ ให้สามารถควบคุมความช้ืนสมัพัทธข์องห้องได้ 

 

ค าส าคญั: เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  อตัราส่วนความร้อนสมัผสั  การควบคุมความช้ืนสมัพัทธ ์

 

Abstract 

Conventional spit type air-conditioners control temperature without taking into account humidity. The control works by 

turning on and off the compressor according to the preset temperature. This study aims to investigate the impact of air volume flow 

rate and on-off control on humidity elimination for split type air-conditioners. The study is conducted by examining the influence of 

changes in cool air volume flow rate at cooling coil on sensible heat ratio in the laboratory where temperature and relative humidity 

are controlled. The results show that sensible heat ratio (SHR) decreases when cooling air volume flow rate decreases and increases 

when air volume flow rate increases. When collecting data under actual air-conditioning environment, relative humidity has positive 

relationship with outside air and swings according to the timing of turning on and off of the compressor. Additionally, SHR also has 

positive relationship with cool air volume flow rate. The results can be guidelines how to use split type air-conditioners to control the 

room relative humidity. 

 

Keywords: Split type air-conditioners, Sensible heat ratio, Relative humidity control 
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บทคดัย่อ 

 ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาผล

ของการปลูกพืชแซมยางพาราต่อปริมาณธาตุอาหารพืช และความช้ืนดิน บนพ้ืนที่ปลูกยางพาราสายพันธุ ์RRIM600 อายุปลูก 3 ปี ที่ปลูกด้วย

ระบบการปลูกพืชแซมยางพารา ณ บ้านห้วยไผ่ อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) 

จ านวน 4 กรรมวิธี 3 ซ า้ โดยก าหนดให้ กรรมวิธีที่ 1 ปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว กรรมวิธีที่ 2 ปลูกยางพาราร่วมกับข้าวโพด กรรมวิธีที่ 3 ปลูก

ยางพาราร่วมกับข้าวโพด และ ถั่วเหลือง ในช่วงแล้ง และกรรมวิธีที่ 4 ปลูกยางพาราร่วมกับข้าวโพด และแถบหญ้าแฝก โดยเกบ็ตัวอย่าง

ในช่วงฤดูหนาว(มกราคม) ฤดูร้อน(พฤษภาคม) และ ฤดูฝน(สงิหาคม) โดยพบว่า พ้ืนที่ปลูกยางพาราของในทั้งแปลงปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว

และ ปลูกพืชแซมยางพารา ปริมาณคาร์บอน ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และปริมาณแคลเซียมที่

แลกเปล่ียนได้มีค่าอยู่ในช่วง 1.1-1.5%  0.12-0.16%  1-4 mg/kg และ 50-70 mg/kg ตามล าดับ ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปล่ียนได้มี

ค่าอยู่ในช่วง     130-170 mg/kg และ ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้มีอยู่ในช่วง 150-250 mg/kg ท าให้เหน็ว่าทั้งการปลูกยางพารา

เชิงเดี่ยว และการปลูกพืชแซมยางพารามีปริมาณธาตุอาหารพืชในดินอยู่ในระดับเดียวกัน เกษตรกรสามารถน ามาใช้ในการตัดสนิใจเพ่ือสร้าง

รายได้ระหว่างรอการเกบ็เกี่ยวน า้ยางได้ 

 

ค าส าคญั: ธาตุอาหารพืช  พ้ืนที่ลาดชัน  ระบบการปลูกพืชแซมยางพารา สวนยางพารา 

 

Abstract 

 Plant nutrient and soil moisture play an important role on rubber growth performance. So, this study aimed to investigate 

effects of rubber intercropping on plant nutrient content and soil moisture in RRIM 600 rubber plantation which have been cultivated 

for 3 years under intercropping systems on the area of Ban Huai Phai, Wang Thong District, Phitsanulok Province. The experimental 

design was a randomized complete block design (RCBD) for 4 treatments and 3 replicates. The treatments were 1) rubber monocrop 

2) rubber tree intercropped with maize 3) rubber tree intercropped with maize and soy crops in dry season and 4) rubber tree 

intercropped with maize and vetiver grass strips. Soil samples were collect during cool season to rainy season (January, May and 

August). The results showed that plant nutrient in soil of rubber monocropping and rubber intercropping plantations, carbon, total 

nitrogen, available phosphorus and exchangeable calcium were low for rubber soil standard and were in the range of 1.1-1.5%, 

0.12-0.16%, 1-4 mg/kg and 50-70 mg/kg, respectively. Exchangeable magnesium was moderate for rubber soil standard and 

was in the range of 150-170 mg/kg. And exchangeable potassium was high for rubber soil standard and was the range of 150-250 

mg/kg. Results showed no different in nutrient content and soil moisture between rubber monocropping and intercropping rubber. 

However, Intercropping rubber with other tree crops is a means of reducing competition for land, while diversifying farmers' sources 

of income and reducing cash flow constraints in the period until latex production begins.  

 

Keywords: Plant nutrient, Slop land, Intercropping system, Rubber plantation 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลของปริมาณคาร์บอนและอัตราการเย็นตัวต่อการเปล่ียนเฟสและสมบัติของเหล็กกล้า  

Fe-3.0wt.%Cr-0.5wt.%Mo-(0.1, 0.2, 0.3)wt.%C ที่ผ่านการซินเตอร์และเยน็ตัวภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนที่อัตราการเยน็ตัว 0.1  

4.0 และ 5.4
o
C/s พบว่า ที่อตัราการเยน็ตัว 0.1

o
C/s เมื่อปริมาณคาร์บอนเป็น 0.1wt.% โครงสร้างจุลภาคเป็น allotriomorphic ferrite เมื่อ

ปริมาณคาร์บอนเพ่ิมเป็น 0.2 และ 0.3wt.% โครงสร้างจะประกอบด้วย allotriomorphic ferrite และ Widmanstatten ferrite เมื่ออัตราการ

เยน็ตัวเพ่ิมขึ้นเป็น 4.0 และ 5.4
o
C/s ปริมาณของ allotriomorphic และ Widmanstatten ferrite จะลดลง และเปล่ียนเป็นเบนไนต์ มาร์เทน

ไซต์ และออสเทนไนต์ตกค้าง ที่มีขนาดเกรนละเอยีดขึ้น ส่งผลให้ความแขง็และความต้านทานแรงดึงเพิ่มขึ้น 

 

ค าส าคญั: โครงสร้างจุลภาค  ซินเตอร์ร่ิง  สมบัติทางกล  การเปล่ียนเฟส  

 

Abstract 

The influence of carbon content and cooling rate on the phase transformation and properties of sintered steels was 

investigated. The sintered Fe-3.0wt.%Cr-0.5wt.%Mo-(0.1, 0.2, 0.3)wt.%C steels were cooled at the cooling rates of 0.1, 4.0 

and 5.4
o
C/s. It was found that at cooling rate of 0.1

o
C/s, in the sintered steels with a 0.1wt.%C, the allotriomorphic ferrite (

A
) 

formed at austenite grain boundaries. Increasing of carbon content to 0.2 and 0.3wt.%, 
A
 and Widmanstatten ferrite (

W
) were 

formed. At higher cooling rate of 4.0 and 5.4
o
C/s, reduces 

A
 and 

W
 amounts. Their microstructures consist of bainite (

B
), 

martensite (
M
) and retained austenite () phase. Hardness and tensile strength increased with increasing carbon content or cooling 

rate due to the transformations of austenite to fine bainite and/or martensite structures. 

 

Keywords: Microstructure, Sintering, Mechanical property, Phase transformation 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้  ได้ศึกษาผลของโมลิบดีนั่มต่อโครงสร้างจุลภาคและความแขง็ในสภาพหล่อของเหลก็หล่อโครเมียมสงู  27%Cr ที่เติม  

โมลิบดินัม 1 - 10% ศกึษาโครงสร้างจุลภาคด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสเีอก็ซ์ กล้องจุลทรรศน์แสง กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่อง

กราดและอีดีเอส และทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ จากผลการทดลองพบว่าโครงสร้างจุลภาคในสภาพหล่อของเหลก็หล่อประกอบด้วย   

เดนไดร์ทของออสเทนไนต์ปฐมภมูิล้อมรอบด้วยยูเทคติกคาร์ไบด์ โดยเหลก็หล่อที่เติมโมลิบดีน่ัม 1wt.%-6wt.% ยูเทคติกคาร์ไบด์จะเป็น

ชนิด (Fe,Cr,Mo)
7
C

3
  (Fe,Cr,Mo)

23
C

6
 และ (Fe,Cr,Mo)

6
C ส่วนในหล็กหล่อที่มีโมลิบดีน่ัม 10wt.% ยูเทคติกคาร์ไบด์เป็นชนิด 

(Fe,Cr,Mo)
23

C
6
 กับ (Fe,Cr,Mo)

6
C จากการทดสอบความแข็งพบว่าความแข็งมีค่าเพ่ิมขึ้นจาก 509 HV30 เป็น 712 HV30 เมื่อเติม   

โมลิบดินั่ม 10wt.%  

 

ค าส าคญั: โครงสร้างจุลภาค  เหลก็หล่อโครเมียมสงู  ความแขง็  คาร์ไบด์  โมลิบดินั่ม 

 

Abstract 

In the present work, the effect of Mo addition on the microstructures and hardness of as-cast 27wt.%Cr with (0–

10)wt.%Mo was investigate. Microstructural was investigated by X-ray diffractometry, light microscopy, scanning electron 

microscopy and energy-dispersive X-ray spectrometry. Vickers macrohardness was measured. It was found that the microstructure 

consisted of primary austenite dendrite surrounding with eutectic carbide. In the iron containing 1wt.% and 6 wt.%Mo, eutectic 

carbides including (Fe,Cr,Mo)
7
C
3
, (Fe,Cr,Mo)

23
C
6
 and (Fe,Cr,Mo)

6
C. While in the iron with 10wt.%Mo, (Fe,Cr,Mo)

23
C
6
 and 

(Fe,Cr,Mo)
6
C were found. Mo addition increased the macrohardness of the irons from 509 up to 712 HV30 in the 10wt.%Mo iron.  

 

Keywords: Microstructure, High chromium cast iron, Hardness, Carbide, Molybdenum 
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บทคดัย่อ 

 ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาผลของการปรับสภาพด้วยความร้อนและการเติมวาเนเดียมต่อโครงสร้างจุลภาคและความต้านทานต่อการกัด

กร่อนของเหล็กหล่อโครเมียมสงู 30wt.%Cr-2.3wt.%C ช้ินงานในสภาพหล่อของเหล็กหล่อ 30wt%Cr ที่ไม่เติมวาเนเดียมได้ท าดีสเตบิ 

ไลเซชันที่อุณหภมูิ 1000
o
C เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง และเยน็ตัวในอากาศ ได้ทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนด้วยเทคนิคโพเทนชิโอไดนามิก 

พบว่าโครงสร้างจุลภาคหลังการอบดีสเตบิไลเซชันประกอบด้วยคาร์ไบด์ยูเทก็ติกและคาร์ไบด์ทุติยภมูิตกตะกอนในมาร์เทนไซต์ การเติม

วาเนเดียม 3.75wt.% ส่งผลให้คาร์ไบด์ยูเทก็ติกละเอยีดขึ้นและมีโครงสร้างเมทริกซ์เป็นเฟอร์ไรต์ ความต้านทานการกดักร่อนของเหลก็หล่อที่

เติมวาเนเดียมดีกว่าเหลก็หล่อที่ไม่เติมวาเนเดียม การอบดีสเตบิไลเซชันท าให้ความต้านทานการกดักร่อนดีขึ้น 

 

ค าส าคญั: เหลก็หล่อโครเมียมสงู  โครงสร้างจุลภาค  ความต้านทานการกดักร่อน  การปรับสภาพด้วยความร้อน 

 

Abstract 

The effect of heat treatment and vanadium addition on microstructure and corrosion resistance of a 30wt%Cr-2.3wt% iron 

was investigated. The as-cast 30wt%Cr iron was heat-treated by destabilisation at the temperature of 1000
o
C for 4 hour and then 

air cooling to room temperature. The corrosion resistance has been studied using potentiodynamic technique. The results show that 

the microstructure after destabilisation heat treatment contains eutectic and secondary carbides in martensite matrix. Addition of 

3.75wt%V gave a finer of eutectic carbides and produced a ferrite matrix. The as-cast 30wt%Cr iron with vanadium addition has a 

better corrosion resistance than the as-cast vanadium-free iron. For the V-free iron, destabilisation heat treatment improved 

corrosion resistance. 

  

Keywords: High chromium iron, Microstructure, Corrosion resistance, Heat treatment 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศกึษาพฤติกรรมการเกดิออกซิเดชันของเหลก็หล่อโครเมียมสงูที่มีส่วนผสม 30%Cr-3.5%V โดยน า

เหล็กหล่อมาขัดด้วยกระดาษทรายและขัดเงาด้วยผงขัดเพชรทั้งสองด้าน หลังจากนั้นน าไปทดสอบในเตาที่อุณหภูมิสงู 1000
o
C เป็นเวลา  

1-48 ช่ัวโมง และช่ังหาน า้หนักที่เพ่ิมขึ้นต่อพ้ืนที่ตามระยะเวลาต่างๆ พบว่า การเกดิออกซิเดช่ันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลานานขึ้นและมีแนวโน้มคงที่ 

นอกจากนี้ ยังพบว่าขนาดเกรนของออกไซด์จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลานานขึ้ น จากผลการวิเคราะห์ด้วยการเล้ียวเบนของรังสเีอก็ซ์และการ

กระจายตัวของธาตุด้วยอดีีเอส พบว่าออกไซด์ที่เกดิขึ้นบนผวิของช้ินงานซ่ึงประกอบด้วย Fe
2
O

3
  Cr

2
O

3
 และ (Fe,Cr,V)

2
O

3
  

  

ค าส าคญั: เหลก็หล่อโครเมียมสงู  ออกไซด์  อตัราการเกดิออกซิเดชัน     

 

Abstract 

 In this research, oxidation behavior of 30wt%Cr-3.5wt%V high chromium cast iron was investigated. Specimens were 

prepared by grinding on silicon carbide papers and polishing with diamond paste. Polished samples were exposed to air at 1000
o
C for 

1-48 hours with weight gain measurements taken at different times. It was found that the oxidation rate was increased with 

increasing holding times and tends to constant. At longer holding time, the grain size of the oxide scale also increased. The XRD and 

SEM-EDS studies revealed that multi-oxide layers were formed on the iron surface, including Fe
2
O

3
, Cr

2
O

3
 and (Fe,Cr,V)

2
O

3
.  

 

Keywords: High chromium cast iron / Oxide / Oxidation rate  
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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรในเขตรับผิดชอบของ

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 โดยระบบค้นหาเส้นทางจะช่วยในการวางแผนการเดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรที่หน่วยงานรับผิดชอบ

ทั้งสิ้น 10 จังหวัด ให้แก่บุคลากรส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 บุคลากรส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่ทั้ง 10 จังหวัด บุคลากร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะช่วยแก้ไขปัญหาการเดินทางไปยังสหกรณ์ที่ตั้งขึ้ นใหม่ หรือสหกรณ์

ที่บุคลากรยังไม่เคยเดินทางไป ระบบจะช่วยค านวณระยะทางและเลือกเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสม ตามล าดับการปฏิบัติงาน ผลจากการ

ทดสอบ ระบบสามารถแนะน าเส้นทางในการเดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรได้เหมาะสมและถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาการเดินทางของ

บุคลากร และยังช่วยในการวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลาในการเดินทาง และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ตอบโจทย์ตามนโยบายของทาง

ภาครัฐ ด้านพลังงานได้อกีด้วย อย่างไรกต็ามระบบน้ันสามารถค้นหาเส้นทางไปยังสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผดิชอบของส านักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จ านวน 10 จังหวัด เท่าน้ัน โดยไม่สามารถค้นหาเส้นทางได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

 

ค าส าคญั: ระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม  สหกรณ์การเกษตร  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6  การวางแผนการเดินทาง 

 

Abstract 

 This research aims to develop a system for the right path to getting to agricultural cooperatives in the area of responsibility of the 

cooperative auditing office region 6. The system will get help in planning a trip to an agricultural cooperative agency responsible for all 10 

provinces to the personnel office of the cooperative auditing office region 6. Cooperative auditing Office personnel in the area of the 10 provinces 

personnel cooperative auditing department and government agencies public organization. This will help resolve a trip to the newly established 

cooperatives or cooperative personnel have not been to. The system will calculate the distance and direction of travel is right. In order to perform 

the job. The experimental result. The system can guide the path of travel to the agricultural cooperative is appropriate and correct. Can solve all of 

the staff and also help in planning a trip. Reduce travel time and reduce energy costs. Meet the policy of the government. Energy, However, the 

system can find the path to the agricultural cooperatives in the area of jurisdiction of the cooperative auditing office region 6 of 10 provinces only 

and can’t find your way across the country. 

 

Keywords: Navigation system optimization, Agricultural cooperatives, Travel planner 
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บทคดัย่อ 

ความรวดเรว็ในการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจบ็จากเหตุการณ์ฉุกเฉินมีความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากสามารถช่วยลดความเสยีหายที่จะ

เกดิขึ้นกบัผู้ประสบเหตุการณ์ได้ โดยปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะมีการรายงานเหตุการณ์ผ่านเบอร์ฉุกเฉินภายในท้องถิ่น ซ่ึงปัญหา จาก

เรื่องการประสานงาน การตอบค าถามเกี่ยวกบัรายละเอยีดสถานที่ ท าให้การเข้าช่วยเหลือยังเกดิความล่าช้าไม่ทนัเวลา ปัจจุบันบางหน่วยงานจึง

ได้พัฒนาระบบการแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินมาใช้กับหน่วยงานตนเอง ซ่ึงท าให้มีข้อจ ากัดในการช่วยเหลือกรณีต้องมีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมด้วย 

รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือเกบ็ไว้ใช้ส าหรับงานทางด้านสถิติ  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยแอพพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ผ่านบริการเครือข่ายสงัคม 

โดยประยุกต์ใช้ GIS และ Google Map เพ่ือระบุต าแหน่งการรายงานเหตุการณ์ และค้นหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สดุ โดยข้อมูลการ

รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินจะอยู่ในไฟล์รูปแบบ JSON และใช้ภาษา PHP ท าหน้าที่ประมวลผลรับส่งข้อมูลและจัดเกบ็ลงฐานข้อมูลโดยระบบ

จัดการฐานข้อมูล MySQL ระบบสามารถแชร์ข้อมูลการเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินไปยังบริการเครือข่ายสงัคม Facebook และ Twitter ของผู้รายงาน 

ซ่ึงผู้ดูแลระบบของหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินได้เองโดยผ่านเวบ็แอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นมา 

 

ค าส าคญั: ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน  แอพพลิเคชันรายงานเหตุการณฉุ์กเฉิน  ข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินบนเครือข่ายสงัคม  

การระบุต าแหน่งบน Google Map  

 

Abstract 

The speed of assistance to the injured in case of emergency is vital, because it can help reduce the damage which occurs to 

those involved. Normally, the emergencies are reported via the local emergency phone number. This can cause a problem of 

coordination to agencies and some detailed location inquiries, which also can delay emergency assistance. Currently, some agencies 

have developed an emergency reporting system; however, they are limited to the other agencies. In addition, the reporting 

emergencies neither are disclosed to the public nor kept for statistics usage. 

Therefore, researchers have developed an emergency reporting system on Android via social networks by applying GIS and 

Google Maps for locating emergencies and searching nearest relevant agencies. The details of the emergency reporting is in JSON file 

format and the PHP language is used for data processing and collecting within a MySQL database management system. The system 

can share emergency data on Facebook and Twitter of the reporters, and the system administrator can deal with the details of the 

emergency data via a Web application. 

 

Keywords: Emergency Reporting System, Emergency Reporting Application, Emergency Social Network Service, Control positioning 

Google Maps 
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สถานะของอิเล็กตรอนในควอนตมัดอทจากสารกึง่ตวัน าที่ 

ผสมไอออนสารแม่เหล็กอย่างเบาบาง 

อรรถพล อ ่าทอง 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีศึกษาควอนตัมดอทวงกลมจากสารกึ่งตัวน าที่ผสมไอออนสารแม่เหลก็อย่างเบาบาง โดยการแก้สมการโชรดิงเจอร์ของ

อเิลก็ตรอนซ่ึงขังในควอนตัมดอทด้วยวิธเีบสสิเซต เราพบว่าสถานะของอเิลก็ตรอนสปินขึ้นส่วนใหญ่ขังอยู่ภายในควอนตัมดอท ขณะที่สถานะ

ของอเิลก็ตรอนสปินลงกระจายตัวอยู่ภายนอก ขนาดของควอทตัมดอทส่งผลต่อระดับพลังงานโดยจะมีอิทธิพลเฉพาะกับระดับพลังงานของ

สถานะของอเิลก็ตรอนสปินลง ในกรณีที่สนามแม่เหลก็มากพอระดับพลังงานของสถานะของอิเลก็ตรอนสปินขึ้นจะลู่เข้าสู่ระดับพลังงานของ

แลนดาว ควอนตัมดอทนี้อาจเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ทางด้านสปินทรอนิกส ์ 

 

ค าส าคญั: สถานะสปิน  ควอนตัมดอท  สารกึ่งตัวน าที่ผสมไอออนสารแม่เหลก็อย่างเบาบาง 

 

Abstract 

A circular quantum dot of a diluted magnetic semiconductor in the presence of a uniform magnetic field is studied. The Schrödinger 

equation describing a single electron trapped in the quantum dot is numerically solved using basis set method. We find spin up states are mostly 

confined inside the quantum dot, while spin down states distribute outside. The effect of the quantum dot size on energy levels is investigated. 

Only spin down eigen energies are found to be influenced by the size. In a sufficiently high magnetic field, spin up eigen energies approach the 

Landau levels. This proposed system may be useful in spintronic application.   

 

Keywords: Spin states, Quantum dot, Diluted magnetic semiconductor 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี้ ได้ท าการเตรียมคาร์บอนกมัมันต์จากเมลด็มะขามโดยการกระตุ้นด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เพ่ือใช้ในการดูดซับเหลก็

จากสารละลายน า้ โดยศึกษาผลของอัตราส่วน KOH ต่อเมลด็มะขาม 0.5:1 – 1.5:1 และอุณหภมูิการกระตุ้น 500 – 700 องศาเซลเซียส 

คาร์บอนกมัมันต์ที่ได้ท าการตรวจวัดสมบัติด้วยเคร่ืองมือ FTIR SEM-EDS XRD และ BET รวมทั้ง การดูดซับไอโอดีน การดูดซับเมทลีินบลู 

องค์ประกอบโดยประมาณ และร้อยละผลผลิตถ่านกมัมันต์ที่ได้ ส าหรับการดูดซับเหลก็ ได้ท าการศึกษาในคอลัมน์ขนาด 30 มิลลิลิตร โดยใช้

สารละลายเหลก็ความเข้มข้น 5 - 20 พีพีเอม็ ผลการศึกษาพบว่า เมลด็มะขามมีคาร์บอนคงตัวร้อยละ 28.86 และปริมาณเถ้าร้อยละ 2.33 

เหมาะส าหรับการผลิตถ่านหรือคาร์บอนกัมมันต์ การคาร์บอไนเซชันที่ 500 องศาเซลเซียส ได้ปริมาณถ่านมากที่สุด เทียบกับการเผาที่

อุณหภมูิ 600 และ 700 องศาเซลเซียส จากการวิเคราะห์ด้วย FTIR พบว่า มีหมู่ฟังก์ชันพ้ืนผิวที่ประกอบด้วยหมู่ O-H  C=O  C-O  CO
3
  

C-H และ Si-H และจากผลของ XRD แสดงถึงการมีสารประกอบที่มีความเป็นผลึกสงูเหลืออยู่ในคาร์บอนกัมมันต์หลังจากการกระตุ้นด้วย 

KOH ซ่ึงมีองค์ประกอบของ C  O  Si และ K สอดคล้องกับผล EDS ส าหรับการหาค่าการดูดซับไอโอดีน และเมทลีินบลู ประมาณได้ว่า 

คาร์บอนกมัมันต์จากเมลด็มะขามมีรพูรนุกลางเป็นส่วนใหญ่ สอดคล้องกับผล SEM และ BET ที่แสดงว่า รูพรุนส่วนใหญ่มีขนาดตั้งแต่ขนาด

กลางจนถึงขนาดใหญ่ โดยมีรพูรนุเฉล่ียเท่ากับ 67.9764 Å สดุท้ายการทดสอบการดูดซับ Fe (III) ด้วยคาร์บอนกัมมันต์จากเมลด็มะขามที่

ไพโรไลซิสที่ 500 อตัราส่วน KOH:ถ่าน เท่ากบั 1:1 พบว่า ถ่านกมัมันต์สามารถดูดซับ Fe (III) ได้มากขึ้น เมื่อความเข้มข้นเร่ิมต้น Fe (III) 

มากขึ้นในสภาพที่เป็นเบส 

 

ค าส าคญั: ถ่านกมัมันต์จากเมลด็มะขาม  เลขไอโอดีน  เลขเมทลีินบลู  KOH Fe (III) 

 

Abstract 

This research studies to the preparation of activated carbon from tamarind seed with KOH activation for Fe adsorption from 

aqueous solution. The effects of 0.5:1 – 1.5:1 KOH: tamarind seed ratios and 500 – 700 ºC activation temperatures were studied. 

The FTIR, SEM-EDS, XRD and BET were used for characterized of tamarind seed and activated carbon. Including, proximate 

analysis and percent yield, iodine number, methylene blue number and Fe(III) adsorption were also studied. The Fe adsorption were 

carried out by 30 mL column with 5-20 ppm Fe(III) initial concentrations. The results showed that the fixed carbon and ash content 

of tamarind seed is 28.86% and 2.33%, respectively, which is appropriate for activated production. The percent yield of activated 

carbon from tamarind seed with KOH activation at 500 ºC is higher than at 600 ºC and 700 ºC. The surface functional groups of 

activated carbon are O-H, C=O, C-O, -CO3, C-H and Si-H. The XRD result showed high the crystallinity of potassium compound 

in activated carbon. The main elements content of activated carbon which detected by EDS are C, O, Si, and K. For results of iodine 

and methylene adsorption, it indicated that the pore of activated carbon is most in range of mesopore to macropore, which is 

consistent with SEM and BET results. The average BET pore size of activated carbon is 67.9764 Å. Finally, the tamarind seed 

based activated carbon with 500 ºC activation temperature and 1.0:1 KOH: tamarind seed ratio was used for Fe(III) adsorption test. 

It was showed that Fe(III) was adsorpted in alkalinity condition and adsorption increased with increasing Fe(III) initial concentration. 

 

Keywords: Activated carbon tamarind seed, Iodine number, Methylene blue, KOH, Fe (III).  
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บทคดัย่อ 
บทความนี้น าเสนอแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ โดยน าเสนอใน

รปูแบบองค์ประกอบทางระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารในเชิงสถาปัตยกรรมการออกแบบ เพ่ือให้ผู้ อ่านได้เข้าใจถึงส่วนประกอบต่างๆ

และการเช่ือมต่อกนัระหว่างส่วนประกอบหรือระบบย่อยดังกล่าวในลักษณะแผนภาพไดอะแกรม และได้อธิบายเนื้ อหาเชิงเทคนิคและหลักการ

ที่เกี่ยวข้องของระบบย่อยต่างๆ เพ่ือให้ผู้อ่านได้ท าความเข้าใจหรือสามารถน าหัวข้อดังกล่าวไปศกึษาค้นคว้าต่อได้ พร้อมกับได้ยกตัวอย่างการ

พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ที่คณะผู้แต่งได้ท าการทดลองออกแบบ พัฒนาและทดสอบให้สามารถสั่ง

การอุปกรณ์รับ-ส่งสญัญาณวิทยุได้โดยที่ผู้สั่งการไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ปลายทาง ซ่ึงผู้แต่งคาดหวังว่าบทความน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการ

พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็โดยใช้ทรัพยากรและเคร่ืองมือที่สามารถเข้าถึงและจัดสรรมาใช้อย่างทั่วไปได้ 

 

ค าส าคญั: การควบคุมระยะไกล  เครือข่ายเซน็เซอร์  อนิเตอร์เนต็ในทุกสิ่ง  ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบฝังตัว 

 

Abstract 
 A designing method for developing a remote device-control system over the internet network is proposed in this paper. 

The design is proposed in both computer system aspect and communication architecture aspect in order to give audiences to 

comprehend about the elements and connections between them using figures explaining in diagrams. The technical contents and 

principles of the designed systems are also given. Moreover, an example of the system developed by the proposed design technique is 

shown. This particular example is the system for remote controlling a transceiver transmitting and receiving radio signals. The control 

is done remotely over the internet. It has been shown that such system can function properly in controlling a device remotely allowing 

users to make use of the internet resources effectively.  

 

Keywords: Remote/Tele control system, Sensor network, Internet of Things (IoT), Computer system, Embedded system  
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บทคดัย่อ  

การตรวจสารชีวเคมีทางห้องปฏบิัติการมีความสาํคัญในการช่วยคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามผลการรักษาโรค ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์

หลอดเกบ็ตัวอย่างเลือดหลากหลายชนิด โดยแต่ละชนิดนั้นเคลือบหรือบรรจุสารกันเลือดแขง็ สารต้านการสลายกลูโคสด้วยความเข้มข้น และ

ปริมาณสารต่างกนั ผลิตภณัฑห์ลอด “อนิโนทวิป์” เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสาํหรับตรวจวิเคราะห์ระดับนํา้ตาลกลูโคส และสารชีวเคมี โดยมี

ส่วนผสมของสารลิเทยีมเฮปาริน และสารต้านการสลายนํา้ตาลกลูโคสจาํนวนสองชนิดเคลือบด้านในหลอดเกบ็เลือด การศกึษานี้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือทวนสอบประสทิธิภาพของผลิตภัณฑ์หลอด “อินโนทวิป์” ในการรักษาระดับนํา้ตาลกลูโคสและสารชีวเคมี โดยใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์

อัตโนมัติที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจาก 5 โรงพยาบาลที่เข้าร่วม ผลจากการศึกษาพบว่าพลาสมาที่ได้จากการเกบ็ตัวอย่างเลือดโดยใช้หลอด  

“อินโนทวิป์” สามารถรักษาระดับนํา้ตาลกลูโคสและสารชีวเคมีได้ เทยีบเท่าการเกบ็ตัวอย่างเลือดโดยใช้ลิเทยีมเฮปารินพลาสมา โดยพบว่า

ค่าที่ได้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติจากค่าที่วัดได้จากลิเทยีมเฮปารินพลาสมา ( P>0.05) และการใช้ลิเทยีมเฮปารินพลาสมาในการ

ตรวจระดับกลูโคสยังไม่สามารถรักษาระดับนํา้ตาลกลูโคสได้ พบการลดลงถึงร้อยละ 9 ภายใน 2 ช่ัวโมง การศึกษานี้ สามารถสรุปได้ว่า

ผลิตภณัฑห์ลอดเกบ็เลือด “อินโนทวิป์” นาํไปใช้ได้จริงในโรงพยาบาล สาํหรับใช้ตรวจวิเคราะห์ระดับนํา้ตาลกลูโคส และสารชีวเคมี จาํนวน 

14 รายการ 
 

ค าส าคญั: ไกลโคไลซิส  การตรวจสารชีวเคมี  ผลิตภณัฑห์ลอดเกบ็เลือด 
 

Abstract 

Biochemical tests are important for screening, diagnosis and monitoring. Commercialized tubes for blood sample 

collections are available by coated with various types of anticoagulants and/or antiglycolytic agents. “Inno Tube” is a 

commercialized product that invented for blood collecting for glucose and biochemical tests. Inno Tubes are coated inside with 

lithium heparin (LiH) and two antiglycolytic agents. The objectives of this study were to verify the efficiency of “Inno Tube” for 

plasma glucose remaining and to compare biochemical tests obtained from Inno Tube and LiH tubes at five participant hospitals. This 

study found that blood samples collected by Inno Tube can preserve plasma glucose for at least 8 hours and 15 biochemical tests 

derived from plasma samples collected by Inno Tube were not significantly different (P>0.05) from those LiH plasma samples. 

Plasma glucose was de decreased for 9% at 2 hours when blood cells were incubated in LiH tubes. In conclusions, Inno Tube can be 

used at hospitals for collecting of blood samples for determinations of plasma glucose and 14 biochemical tests. 
 

Keywords: Glycolysis, Biochemical tests, Blood collection tube 
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บทคดัย่อ 

 ธาลัสซีเมียเป็นความผดิปกติของฮีโมโกลบินซ่ึงเป็นปัญหาที่สาํคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะฮีโมโกลบินอีซ่ึงพบได้บ่อย ถึงแม้ว่า

การเป็นพาหะฮีโมโกลบินอหีรือโฮโมไซกสัฮีโมโกลบินอจีะไม่แสดงอาการผดิปกติใดๆ แต่ถ้าฮีโมโกลบินอร่ีวมกบัเบต้าธาลัสซีเมียมักก่อให้เกิด

อาการทางคลินิกที่รุนแรง กระทรวงสาธารณสขุจึงมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคโดยมุ่งเน้นที่การคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ การคัด

กรองพาหะฮีโมโกลบินอเีป็นการตรวจที่อาศยัความชาํนาญในการอ่านผล โดยปัญหาส่วนใหญ่มาจากการอ่านผลด้วยวิธี DCIP ซ่ึงเป็นการดูสทีี่

เปล่ียนแปลงไปด้วยตาเปล่า วิธีการคัดกรองธาลัสซีเมียส่วนใหญ่มีการนาํเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเข้ามาช่วยวินิจฉัย ผู้วิจัยจึงได้เสนอ

แนวทางในการนาํค่าพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงที่ได้จากเคร่ืองวิเคราะห์เมด็เลือดอตัโนมัติมาคัดกรองพาหะฮีโมโกลบินอี โดยวัตถุประสงค์

ของงานวิจัยนี้  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพพารามิเตอร์ของเม็ดเลือดแดงที่ใช้แยกพาหะฮีโมโกลบินอีกับคนปกติในกระบวนการคัดกรอง

ฮีโมโกลบินอ ีจึงทาํการศกึษาในตัวอย่างเลือดของผู้มารับบริการตรวจธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จาํนวน 

160 ราย โดยนาํเลือดที่เหลือจากการตรวจแยกชนิดของฮีโมโกลบินด้วยเคร่ือง capillary electrophoresis ที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอ ีจาํนวน 60 

ราย เป็นคนปกติจาํนวน 100 ราย มาศกึษาพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดง แล้วเปรียบเทยีบค่าพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงที่ได้ ซ่ึงจากผล

การเปรียบเทยีบพารามิเตอร์เมด็เลือดแดงของทั้งสองกลุ่มพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P<0.001) พบว่าปริมาณเฉล่ีย

ของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (MCH) ที่ 24.7 พิโคกรัม สามารถแยกคนทั้งสองกลุ่มออกจากกันได้โดยมีความจําเพาะและค่าทาํนาย

ผลบวกเท่ากบัร้อยละ 100 อย่างไรกต็าม จากงานวิจัยน้ีจึงสามารถสรปุได้ว่าค่าปริมาณเฉล่ียของฮีโมโกลบินในเมด็เลือดแดง (MCH) ที่ 24.7 

พิโคกรัม มีประสทิธภิาพสงู สามารถใช้แยกคนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอีกับคนปกติได้โดยมีความจาํเพาะและค่าทาํนายผลบวกเท่ากับร้อยละ 

100 
 

ค าส าคญั: ฮีโมโกลบินอ ี ดัชนีเมด็เลือดแดง  เคร่ืองตรวจวิเคราะห์เมด็เลือดอตัโนมัติ  การคัดกรอง 
 

Abstract 

Thalassemia is hemoglobinopathy that is a genetic problem in Thailand especially Hemoglobin E is the most common 

abnormal hemoglobin. Although no clinical symptom is observed with both HbE trait and Homozygous HbE, its co inheritance with 

β-thalassemia is usually resulted in clinically severe thalassemia syndrome. The Ministry of Public Health has a policy to control and 

prevent thalassemia in pregnant women to identify thalassemia carrier. The almost of thalassemia screening was determined by 

automate analyzer except hemoglobin E screening is interpreted by color change with naked eyes. So it’s a difficult for interpretation. 

The RBC parameters were applied to identify Hemoglobin E carrier. Aim of this study was to evaluate of RBC parameters for 

discriminate between Hemoglobin E carrier and normal. The EDTA bloods were collected from subjects who attended thalassemia 

clinic at Sawanpracharak Hospital. All samples were analyzed by hematology analyzer and capillary electrophoresis based Hb 

analyzer. The 160 samples, there were 100 samples of normal and 60 samples of Hb E carrier. The RBC parameters were analyzed 

and compared between the normal and Hb E carrier which reveal significant difference of mean (P <0.001). Determination of 

appropriate cut off using ROC Curve analysis revealed that the best cut off level of MCH in predicting the Hb E carrier was 24.7 pg 

with a specificity and positive predictive value of 100%. It is an acceptable discriminator of Hb E carrier and normal. In conclusion, 

the MCH value 24.7 is a good performance for Hb E screening that can be used to differentiate hemoglobin E carrier from normal 

with 100 % specificity. 
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บทคดัย่อ 

โรคเท้าช้าง (Lymphatic filariasis) เกิดจากการติดหนอนพยาธิตัวกลมในกลุ่มฟิลาเรีย อุบัติการณ์ของโรคอยู่แถบแนว ชายแดน

ไทยที่ติดต่อกบัประเทศพม่าการตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างในประเทศไทยทาํโดยการตรวจหาระยะไมโครฟิลาเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยวิธ ี

Wet mount และ Microhematocrit tube ซ่ึงแม้จะมีขั้นตอนที่ง่ายแต่มีอตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรีย (Microfilaria Positive Rate) ตํ่าและมี

ผลลบปลอม (False Negative) สงู ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในการระบาดของโรคเท้าช้าง การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

เปรียบเทยีบอัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยวิธี Wet mount, Thick blood film, Microhematocrit tube และ 

Modified Knott’s concentration ในเลือดของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าจาํนวน 400 ราย ผลการศึกษาพบว่าวิธี Wet mount และ Modified 

Knott’s concentration สามารถตรวจพบไมโครฟิลาเรียในตัวอย่างเลือด จาํนวน 5 ตัวอย่าง แบ่งเป็นเลือดจากเพศชาย 3 ตัวอย่าง เพศหญิง 2 

ตัวอย่าง อายุระหว่าง 18 – 35 ปี เลือดทั้ง 5 ตัวอย่างให้ผลบวกด้วยวิธี Thick blood film เพียง 4 ตัวอย่าง (ความไวร้อยละ 80 

ความจาํเพาะร้อยละ 100) และให้ผลบวกด้วยวิธี Microhematocrit tube จาํนวน 2 ราย (ความไวร้อยละ 40 ความจาํเพาะร้อยละ 100) วิธ ี

Modified Knott’s concentrationและวิธี Wet mount มีอัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียเท่ากัน คือ ร้อยละ 1.25 ซ่ึงสงูกว่าวิธี Thick blood 

film (ร้อยละ 1) และMicrohematocrit tube (ร้อยละ 0.5) แม้ว่า อัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียด้วยวิธี Wet mount จะเท่ากับวิธ ี

Modified Knott’s concentration แต่จาํนวนไมโครฟิลาเรียที่ตรวจพบโดยวิธี Modified Knott’s concentration นั้นสงูกว่าวิธีอื่นๆ ซ่ึงช่วยเพ่ิม

โอกาสในการตรวจพบพยาธ ิวิธนีี้ ยังจาํแนกชนิดของไมโครฟิลาเรียได้และเพ่ิมความถูกต้องในการตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้าง ผลการศึกษานี้ ใช้

เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกวิธตีรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างที่เหมาะสมสาํหรับห้องปฏบิัติการได้ 

 

ค าส าคญั: ไมโครฟิลาเรีย  โรคเท้าช้าง  อตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรีย  วิธกีารตรวจไมโครฟิลาเรียในเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

 

Abstract 

Lymphatic filariasis is caused by Filariae nematode. The incidence of disease is in the border area of Thailand and 

Myanmar. In Thailand, lymphatic filariasis is diagnosed by microscopic methods such as wet mount and microhematocrit tube tests. 

These microscopic methods are easy to perform, but provide low microfilaria positive rate with high false positive result. This could 

result in high-risk of lymphatic filariasis in Thailand. This study aimed to assess filarial positive rate of various microscopic methods 

including wet mount, thick blood film, microhematocrit tube, and modified Knott’s concentration tests on detecting of microfilaria in 



  การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

- 107 - 

 

a set of 400 blood samples obtained from Myanmar immigrant workers. The result showed that 5 out of 400 samples were positive 

for microfilaria. Of these, three were male and two were female with 18-35 years of age. Of these filarial-positive samples, there 

were four samples that positive for microfilaria when determined by thick blood film (80% Sensitivity and 100% Specificity) and 

only two samples that remained positive after detection with microhematocrit tube method (40% Sensitivity and 100% Specificity). 

The microfilaria positive rate provided by modified Knott’s concentration method was 1.25% which is the same as wet mount, but 

better than the thick blood film (1%) and the microhematocrit tube (0.5%). Although wet mount and modified Knott’s concentration 

tests provided the same microfilaria positive rate, but microfilarial density detected by modified Knott’s concentration was higher than 

other methods. This tend to be an advantage in increasing a chance for detecting of microfilaria, classifying a type of microfilaria, and 

increasing an accuracy of filarial diagnosis. The obtained results can be used as a guideline for considering suitable microscopic 

method for diagnosis of filarial infection for each laboratory.  

 

Keywords: Microfilaria, Lymphatic filariasis, Filaria positive rate, Blood microfilaria examination by microscope 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบันจากภาวะสงัคมที่เปล่ียนไปทาํให้ความสมัพันธร์ะหว่างแพทย์และผู้ป่วยมีความห่างเหินกนัมากขึ้น แพทย์อาจยังขาดการดูแล

ผู้ ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ทาํให้เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาการฟ้องร้องระหว่างแพทย์และผู้ ป่วย จึงควรมีการพัฒนาแนวคิดความ

เป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ให้ชัดเจน นาํไปสู่การวัดและปฏบิัติได้ งานวิจัยน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาแบบวัดความเป็นแพทย์ที่มีหัว

ใจความเป็นมนุษย์ที่มีความน่าเช่ือถือในด้านคุณภาพของแบบวัด โดยทาํการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญร่วมกับการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่างแบบวัดความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ จากน้ันนาํไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาและ

นาํไปทดลองใช้กบันิสติแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรช้ันปีที่ 1 - 6 จาํนวน 516 คนผลการวิจัยพบว่า แบบวัดความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็น

มนุษย์มีทั้งหมด 44 ข้อแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นวิชาชีพ ความเหน็อกเหน็ใจ ทกัษะการสื่อสารและการพัฒนา

ศกัยภาพความเป็นมนุษย์ของแพทย์ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากบั .95 ซ่ึงอยู่ในระดับสงู ข้อคาํถามมีอาํนาจจาํแนกอยู่ในระดับดี มีค่าความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ทดสอบโดยการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอัน

ดันสองพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square= 1138.53  p < 0.05, df= 803  GFI = .91  CFI = .99  

RMR = .04  SRMR = .04  RMSEA = .02) ผลการศึกษาคร้ังนี้ จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ในการนาํแบบวัดไปใช้ประเมิน

และพัฒนานิสตินักศกึษาแพทย์ให้เป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์สู่สงัคมไทยได้ต่อไป 

 

ค าส าคญั: แบบวัด  แพทย์  มนุษย์  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 

Abstract 

The social changing nowadays affects the doctor-patient relationship to be more estrangement. Lacks of humanized doctor 

can lead to prosecute among patients. As a result, the need, to develop the obvious concept of humanized medicine, has been 

established which should be measured and practical. This research aims to develop reliable and valid humanized medical scale. The 

first stage of drafting the scale was interviewing experts and integrate the results with literature review to initiate the items. After that, 

the scale was sent to experts to validate the overall content and later distributed to 516 Naresuan University medical students from 

the first to the sixth year of study. The results showed that the 44-item humanized medical scale could be divided into four factors: 

professionalism, empathy, communication skills and humanized development of doctors. The overall reliability of this scale was .95 

which can be interpreted as highly. The items had a good discrimination and valid content evaluated by experts. The scale had a good 

construct validity by using second-order confirmatory factor analysis. (Chi-square= 1138.53, p < 0.05, df= 803, GFI = .91, CFI 

= .99, RMR = .04, SRMR = .04, RMSEA = .02) The results of this study can be used among medical schools to evaluate and 

develop medical students to be a humanized doctors to Thai society. 

 

Keywords: Scale, Medicine, Human, Factor analysis 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ สาํหรับระบบสุขภาพระดับอาํเภอ 2) เพ่ือ

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ สาํหรับระบบสุขภาพระดับอําเภอ และ 3)  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพระดับอาํเภอ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์การภาครัฐ 

ตามแนวทางทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2556-กันยายน 

2557) ในพ้ืนที่ 24 อาํเภอ 9 จังหวัดของภาคเหนือตอนล่าง ด้วยรปูแบบการวิจัยเชิงปฎิบัติการ และประเมินประสทิธิภาพระบบ ผลการวิจัย

พบว่า 1) บุคลากรในองค์กรภาครัฐต้องการจัดเกบ็ข้อมูลองค์ความรู้ของผู้บริหารไว้ในระบบสารสนเทศ เพ่ือเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลความรู้

ระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกัน และเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการตัดสนิใจให้มีประสทิธิภาพ 2. ผลการออกแบบ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์กร ได้รูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์กรสขุภาพระดับอาํเภอ 

และนาํรปูแบบระบบมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์กรสขุภาพระดับอาํเภอ พร้อมทดสอบการใช้งาน จึงได้ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์กรสขุภาพระดับอาํเภอ 3. ประสทิธภิาพการทาํงานของระบบจากผู้ใช้งาน พบว่าระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์กรสขุภาพระดับอาํเภอ มีประสทิธิภาพในระดับสงู  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยองค์กรต้องสรรหาและนาํเข้า

องค์ความรู้ที่เหมาะสมไว้ในระบบเพ่ือได้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างองค์การ และหากจะนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

องค์การ จําเป็นต้องศึกษาความต้องการเพ่ิมเติมแล้วนําไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 

ค าส าคญั: ระบบสารสนเทศ  การจัดการความรู้  เครือข่ายสขุภาพระดับอาํเภอ  

 

Abstract 

The aim of this research were 1) to study the Information Systems for knowledge management on District Health System 

2) to design and development Information Systems of District Health System 3)to evaluated efficiency of the Information Systems 

for knowledge management on District Health System . This Action Research was to improve their qualities according to the theory 

of System Development Life Cycle: SDLC. Field survey was 12 months between October 2013 – September 2014. In 24 district, 

9 province from the northern region of Thailand. The research results from by synthesized all were showed that 1) personals 

preferred to gather documents in an information technology format in order to prevent the lost in case, design information system for 

Knowledge Management of district health systems. 2) responsible to check and monitor the research result “Models of Information 

System for Knowledge Management of district health systems” according conceptual framework of research by synthesized. Then 

carried that the model to developed of information system for knowledge management of district health systems. This system has 

been tested and evaluated efficiency at the high levels of efficiency. The researcher would like to suggest any organizations who may 

wish to apply the system to suit the another model, the further study is recommended in order to create the most effective outcome. 
 

Keywords: Information systems, Knowledge management, District health system network 
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บทคดัย่อ 

สิ่งแปลกปลอมจากโลหะที่เกดิขึ้นบนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาที่ใส่อุปกรณ์ applicator ในการรักษาด้วยการใส่แร่ 

สิ่งแปลกปลอมโลหะจะส่งผลรบกวนต่ออวัยวะที่สาํคัญ และส่งผลต่อการวางแผนการรักษา และการกาํหนดปริมาณรังส ีการศึกษาคร้ังนี้ จึงทาํ

เพื่อการทดสอบประสทิธภิาพของโปรแกรมเอน็ยูมาร์ในการลดสิ่งแปลกปลอม ในภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษา บนภาพถ่าย

หุ่นจาํลองและกรณีศกึษา โดยวัดค่าสิ่งรบกวน และเปอร์เซน็ต์การเปล่ียนแปลงของสิ่งรบกวน เปรียบเทยีบ ก่อนและหลังการประมวลผลด้วย

โปรแกรมเอน็ยูมาร์ แล้วทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของสิ่งรบกวน ก่อนและหลังด้วย Pair-Sample T Test ผลการทดสอบพบว่ามี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ที่ P = 0.01 ของภาพก่อนกับหลังจากที่ใช้โปรแกรมเอน็ยูมาร์ โดยระดับค่าสิ่งรบกวนลดลงจาก 

75.65 เป็น 29.65 Hounsfield unit (HU) (คิดเป็น 52.13 เปอร์เซ็นต์) สรุปผลได้ว่าโปรแกรมเอน็ยูมาร์สามารถช่วยในการลดสิ่ง

แปลกปลอมโลหะจากภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาสาํหรับการรักษาด้วยการใส่แร่ได้ 

 

ค าส าคญั: โปรแกรมเอน็ยูมาร์  การลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ  การรักษาด้วยการใส่แร่  การวางแผนการรักษา  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลอง

การรักษา 

 

Abstracts 

The metal artifacts occur in computed tomography (CT) simulation images of brachytherapy with inserted applicator. 

Artifacts disturb critical organ and also affected to treatment planning and verify dose. The Aim of this study is to test the 

performance of Naresuan University-Metal Artifacts Reduction (NUMAR) program for metal artifacts reduction on the phantom and 

the case study of CT simulation images. The noise and percent change noise of the initial images and the processed images using 

NUMAR-Program were measure. The Pair-Sample T Test exam the mean difference of the initial and the reduced noise as well. The 

result found the noise of NUMAR images and the initial image were significantly difference at P = 0.01. The mean noise level of the 

result images were reduced from 75.65 to 29.65 Hounsfield unit (HU) (52.13%). In conclusion, the NUMAR-program can reduce 

metal artifacts on CT simulation images of brachytherapy. 

 

Keywords: NUMAR-Program, Metal artifacts reduction, Brachytherapy, Treatment planning, Computed tomography simulator 
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บทคดัย่อ 

ในวาระที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจะครบรอบสถาปนาครบ 25 ปีนั้น ท่านอธิการบดีมีนโยบายจะให้มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแหล่ง

รวบรวมความรู้ เกี่ยวกับสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชในทุกสาขา เพ่ือเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ซ่ึงตรงกับความสนใจของผู้วิจัยที่

ต้องการรวบรวมความรู้ ข้อมูลด้านการแพทย์และสาธารณสขุต่างๆ ในรัชสมัยของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือค้นคว้า

และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

รวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เช่น พงศาวดาร จดหมายเหตุต่างๆ จากหอสมุดแห่งชาติ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทบทวน

วรรณกรรม ผลการศึกษาพบว่า การแพทย์และสาธารณสุขในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายตราสามดวง 

กล่าวคือ มีระบบการปฏิบัติและลาํดับบังคับบัญชาการแพทย์แผนไทย อันประกอบด้วย หมอหลวง กรมแพทยา  กรมแพทยาโรงพระโอสถ  

กรมหมอยา กรมหมอกุมาร กรมหมอนวด กรมหมอยาตา กรมหมอวรรณโรค โรงพระโอสถ มีบริเวณที่ใช้ซ้ือขายยาแผนโบราณ รวมทั้ง

วัตถุดิบต่างๆ ของเคร่ืองยาแผนไทย เรียกว่า ย่านป่ายา โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางราชการกาํกับดูแล สิ่งที่คร่าชีวิตประชาชนมากที่สดุ นอกจาก

สงครามแล้วคือโรคระบาด ในสมัยอยุธยาตอนต้น เมื่อ พ.ศ.1887 อหิวาตกโรคเคยระบาดที่เมืองอู่ทอง ก่อนตั้งกรุงศรีอยุธยา พระเจ้าอู่ทอง

ต้องอพยพย้ายเมืองมาตั้งที่ตาํบลหนองโสน และสถาปนากรงุศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นการแก้ไขปัญหาการระบาดโดยการย้ายเมือง ซ่ึงต่อมา

เมื่อระบบดีขึ้ นกไ็ม่พบการย้ายเมืองอีก นอกจากนี้  ยังมีไข้ทรพิษที่คร่าชีวิตคนไปมาก แม้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเอง พระองค์กย็ังเคย

ประชวรด้วยโรคน้ีในช่วงที่ยังเป็นพระมหาอุปราชา การรักษาโดยแพทย์แผนโบราณน้ัน มักเช้ือเชิญให้ไปรักษากันที่บ้านของคนไข้เอง ขั้นตอน

การรักษาน้ันจะเน้นที่การซักถามประวัติโดยอาจใช้ร่วมกับโหราศาสตร์ด้วย ส่วนการรักษามักใช้สมุนไพรเป็นหลัก (อาจเป็นสมุนไพรเดี่ยว 

สมุนไพรต้นตาํรับ สมุนไพรสาํเรจ็รปู) ยาประคบ ยาประวาน (ใช้ประสานแผล เส้นเอ็น กระดูกหัก โดยมากใช้นํา้ประสาน) การงดของแสลง

เพราะถือว่า การกินของแสลงโรคจะทาํให้กาํเริบจนถึงขึ้ นทาํให้การรักษาไม่ได้ผลหรือร้ายแรง จนเป็นอันตรายถึงชีวิตผู้ ป่วย การติดตามผล 

หลังจากที่หมอให้การรักษาผู้ ป่วยไปแล้วจะให้ผู้ ป่วยกลับมาพบหมออีกคร้ัง เพ่ือดูแลอาการว่าเป็นที่พอใจหรือไม่ เพ่ือปรับเปล่ียนยาใหม่ให้

ถูกต้อง 

 

ค าส าคญั: สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช  การแพทย์  สาธารณสขุ 

 

Abstract 

 In term of Naresuan University 25
th
 anniversary in this year, the president of Naresuan University decide to compile the 

knowledge and bibliography of King Naresuan the great. The objective of this study was compiling and analyzing historical data from 

annals and archives from national library. The main finding of this study was medicine and public health in King Naresuan the 

Great’s period were influence by Gòt Măai Dtraa Săam Duang (the first Thai enacted law). The royal medicine system was 

composed of royal doctor, department of medicine, department of pharmacy, department of pediatrics, department of physical 

therapy, department of ophthalmologist, department of wound care and department of pharmaceutical production. The important 

center of herbal medicine was called Yan Pa Ya. The most common cause of death in king Naresuan the great’s period were cholera 

and small pox. The king solved this problem by immigration. The pattern of medical treatment in this period was the doctor visit the 

patient at their house. For the diagnosis and treatment, the doctor gets information directly from the patient. They treat the patient 

with herbs and restrict injurious food and follow up their patients’ symptom after treatment. 

 

Keywords:  King Naresuan the Great, Medicine, Public health 
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การพฒันาการคิดเชิงคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 โดยใชกิ้จกรรมการ

เรียนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้คิ้ด (CGI) ร่วมกบัเทคนคิการใชค้ าถามของบาดแฮม 

(Badham) 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เปรียบเทยีบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  ร่วมกบัเทคนิคการใช้ค าถามของบาดแฮม (Badham)  2) เปรียบเทยีบการคิดเชิง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม

ของบาดแฮม (Badham)  กบัเกณฑร้์อยละ 70  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศกึษา 2557 จ านวน  27 

คน  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามของ

บาดแฮม (Badham)  แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์  แบบสัมภาษณ์การคิดเชิ งคณิตศาสตร์  และแบบสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิง

คณิตศาสตร์  สถิติที่ใช้ทดสอบ  ได้แก่  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบค่าท ี(t-test) และการวิเคราะห์สรุป

อุปนัย (Analytic Induction)  ผลการวิจัยพบว่า  1) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  ร่วมกับ

เทคนิคการใช้ค าถามของบาดแฮม (Badham)  มีการคิดเชิงคณิตศาสตร์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และ

เมื่อเปรียบเทยีบการคิดเชิงคณิตศาสตร์รายด้าน  ได้แก่  ด้านการแก้ปัญหา  ด้านการให้เหตุผล  และด้านการน าเสนอตัวแทนความคิดของ

นักเรียน พบว่า หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอน

แนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกบัเทคนิคการใช้ค าถามของบาดแฮม (Badham)  มีการคิดเชิงคณิตศาสตร์หลังเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวโดยสรปุ การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกบัเทคนิคการใช้ค าถามของบาด

แฮม (Badham)  น้ันมุ่งเน้นให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยวิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกันตามศักยภาพของตนรวมทั้งมีโอกาสได้พูดคุยและ

น าเสนอ ร่วมกับการตั้งค าถามที่ช่วยกระตุ้นความคิดของนักเรียน  ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดและอ้างอิงเหตุผลในการตอบค าถาม 

น าไปสู่การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล  และการน าเสนอตัวแทนความคิด 

 

ค าส าคญั: การคิดเชิงคณิตศาสตร์  การสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  เทคนิคการใช้ค าถามของบาดแฮม (Badham) 

 

Abstract 

 The purpose of this research were 1) to compare mathematical thinking of mathayomsuksa 1 students before and after 

learning activities based on Cognitive Guided Instruction and questioning techniques of Badham and 2) to compare mathematical 

thinking of mathayomsuksa 1 students after learning activities based on Cognitive Guided Instruction and questioning techniques of 

Badham with the determined criterion of 70 percent of the test score. The sample was 27 mattayomsuksa 1 students in the second 

semester of 2014 academic year. The research instruments were lesson plans based on Cognitive Guided Instruction and questioning 

techniques of Badham, mathematical thinking tests, interview and observation. The data were analysed by Mean, standard deviation, 

t-test statistic and analytic induction. The research found that  1)  student’s mathematical thinking after learning activities based on 

Cognitive Guided Instruction and questioning techniques of Badham of is higher than before at .05 level of statistical significance. 
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Comparing mathematical thinking in problem solving, reasoning and representation are also higher than before at .05 level of 

statistical significance. 2)  student’s mathematical thinking after learning activities based on Cognitive Guided Instruction and 

questioning techniques of Badham is higher than the determined criterion of 70 percent of the test score at .05 level of statistical 

significance. In conclusion, learning activities based on Cognitive Guided Instruction and questioning techniques of Badham facilitate 

students to solve the problem in various and different ways based on student’s competency. Students have more chance to talk and 

present their ideas to the classroom. In addition, questioning is able to motivate student’s thinking and reasoning when they answer 

the question that bring about the development of their mathematical thinking in problem solving, reasoning and representation. 

 

Keywords:  mathematical thinking, Cognitive Guided Instruction (CGI), questioning techniques on Badham 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (3) เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)  

ปีการศกึษา 2557 จ านวน 12 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อสมการเชิง

เส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแบบสอบถามความพึง

พอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสทิธภิาพ และสถิติทดสอบทแีบบไม่อสิระ (t-test Dependent) 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการสร้างและหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมการการเรียนรู้ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การ

ประเมินความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญมีความคิดเหน็ว่า มีความเหมาะสมในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และหาประสทิธภิาพกบั 12 

คน มีประสทิธิภาพเท่ากับ 77.08/75.28 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 (2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ 

 

ค าส าคญั: ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

Abstract 

This research was aimed to create and examine the efficiency of the learning activity package on linear inequality in one 

variable for Mathayomsuksa 3 students with the criteria of 75/75 and to compare the mathematics achievement before and after 

studying. The sample was 12 Mathayomsuksa 3 students taking mathematics in the first semester of the academic year 2014 

selected through purposive random sampling. The tools were 1) the learning activity package on linear inequality in one variable for 

Mathayomsuksa 3 students. 2) the mathematics test and 3) the satisfaction questionnaire. The data obtained were analyzed for 

arithmetic mean, standard deviation, the efficiency of the package, and t-test Dependent.  

 The findings were as follow; 

 1) The efficiency of learning activity package on linear inequality in one variable for Mathayomsuksa 3 students was 

77.08/75.28 which was upper than the criteria. 

 2) After studying, the mathematics achievement was higher than before studying at the statistical significant level of .01 

 3) The learning activity package satisfied the Mathayomsuksa 3 students at the high very much. 

 

Keywords: Learning activity package, One variable linear inequality 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของการใช้การพัฒนาชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษร่วมกับ 

กระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพื่อพัฒนาความสามารถทางอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มี

ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือศึกษา ความสามารถในการ

อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษการพัฒนาชุดฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เร่ือง Unseen Nan วิธีด าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ านวน 30 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกการอ่าน

ภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ชุด แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เร่ือง Unseen Nan แบบประเมินความสามารถ ทางการอ่านภาษาอังกฤษ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของชุดฝึกการอ่าน ค่าดัชนี

ความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และสถิติทดสอบแบบไม่อิสระ ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ

ร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพื่อพัฒนา ความสามารถทางอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 มีความเหมาะสม และมีประสทิธภิาพเท่ากบั 82.95/81.11 2) ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 

สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่า t-test แบบ Dependent เท่ากับ 9.54 3) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษถูกต้องอยู่ในระดับมาก 4) ความพึงพอใจของ นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียน

การสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพื่อพัฒนา ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

ที่สดุ 

 

ค าส าคญั: ชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษ  MIA  ความสามารถทางการอ่าน  

 

Abstract  

The purpose of this research were 1) to create and study the efficiency of English reading practical series by MIA about 

unseen Nan to enhances reading ability for grade XI students at the criterion of 80/80. 2) to compare achievement before and after 

using English reading practical series by MIA to enhances reading ability for grade XI students. 3) to study English reading ability of 

grade XI students. 4) to study students’ satisfaction toward learning by using English reading practical series by MIA about unseen 

Nan to enhances reading ability. The sample, selected through the purposive sampling consisted of 30 students from 

Thawangphawittayakom School, Nan. The research instruments were three of English reading practical series by MIA about unseen 

Nan, testing, evaluation of English reading ability, and satisfaction toward learning. The data were analyzed by mean scores, standard 

deviation, and t- test dependent. The result showed that 1) the efficiency of English reading practical series by MIA about unseen 
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Nan to enhances reading ability for grade XI students was 82.95/81.11 2) the achievement evaluation of students after using 

English reading practical series by MIA about unseen Nan to enhances reading ability was higher than that before at the statistical 

significant .05 and t- test dependent was 9.54 3) the ability in English reading of grade XI students was at a high level 4) The 

students’ satisfaction toward learning by using English reading practical series by MIA about unseen Nan to enhances reading ability 

was the highest level.  

  

Keywords: English reading practical series, MIA, reading ability  
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าในคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผัง

ความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผงัความคิดทางปัญญาเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อประเมิน

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผังความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือ

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 3) เพ่ือประเมินการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผงัความคิดทาง

ปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่

น าเสนอด้วยผงัความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผังความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 4.

แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังช้ินวิทยา อ าเภอวังช้ิน 

จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉล่ีย (  )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่า t-test dependent และค่าประสทิธภิาพของบทเรียนโดยใช้เกณฑ ์80/80   

 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผังความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ 

เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 มีประสทิธิภาพ 82.17/83.92 ซ่ึงตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  2) ผล

การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3. ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

ค าส าคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แผนผงัความคิดทางปัญญา การคิดวิเคราะห์  เร่ืองข้อมูลและ สารสนเทศ 

 

Abstract 

 The Objectives of this research are (1) to develop computer assisted instruction entitled with the presentation of mind 

mapping titled data and communication to enhance critical thinking skill, (2) to study the critical thinking of Mathayomsuksa 1 

students learnt by computer assisted instruction entitled with the presentation of mind mapping titled data and communication to 

enhance critical thinking skill, (3) to compare learning achievement before and after learning through computer assisted instruction.  

 The sample consisted of 30 Mathayom 1 students in Semester 2014 from Wangchaingwittaya School, Wangchaing, 

Phrae. The samples were selected by a simple random sample method. The tools used consisted of (1) the lessons of computer 

assisted instruction; (2) the computer assisted instruction -assessment form; (3) the learning achievement test; (4) the critical 

thinking skill test. Arithmetic means, standard deviation and t-test dependent were used to analyze the data. 
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 The findings were as follows;(1) The efficiency of computer assisted instruction entitled with the presentation of mind 

mapping titled data and communication to enhance critical thinking skill hast was 82.17/83.92, surpassed the set criterion of 

80/80; (2) The learning achievement of students learnt by computer assisted instruction entitled with the presentation of mind 

mapping titled data and communication to enhance critical thinking skill hats after experiment gained higher achievement scores than 

experiment statistically significant at 0.05 levels; (3)  The critical thinking ability of students learnt by computer assisted instruction 

entitled with the presentation of mind mapping titled data and communication to enhance critical thinking skill hats after experiment 

gained higher achievement scores than experiment statistically significant at 0.05 levels. 

 

Keywords: Computer assisted instruction, Mind mapping, Critical thinking skill, Data and communication 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบ

ผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม จ านวน 30 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(purposive sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น 2) บทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาตอนต้น 3) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t – test dependent ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นว่า บทเรียนมีความเหมาะสมในระดับ

เหมาะสมมาก ( x  = 4.22 และ SD = 0.52 ) ประสทิธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานเร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ 81.80/80.67 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) ผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าผลการเรียนรู้หลังเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (t – test = 26.11) 3) นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน เร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.89 และ SD = 0.74) 

 

ค าส าคญั: การพัฒนาบทเรียน  บทเรียนแบบผสมผสาน  การเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

 

Abstract 

The purposes of this study were 1) to development of the blended instructional model with project base learning about 

multimedia subject for secondary education student 2) to compare of educational achievement to student’ pretest and posttest of the 

blended instructional model with project base learning about multimedia subject 3) to study the viewpoint of student who have to 

study the blended instructional model with project base learning about multimedia subject. The sample used in this study consisted 

30 students who studied at Matthayomsuksa 2 at Thasongyangwitthayakhomschool. The research instruments were 1) Lesson plan of 

the blended instructional model with project base learning about multimedia subject for secondary education student 2) e-Learning 

about multimedia subject with project base learning 3) achievement test 4) Satisfaction evaluation form. Data were analyzed through 

the mean, standard deviation and t-test dependent. The results of the research were as follows: 1) the performance assessment of 

lesson plan and e-Learning stayed in good level ( x = 4.22, SD = 0.52) and the efficiency of e-Learning was 81.80/80.67 

follow by criterion 80/80 2) the comparison of educational achievements between the pretest and posttest resulted that the posttest 
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had higher points than the pretest one significantly at the .05 level 3) the student had positive opinions for studying by the blended 

instructional model with project base learning about multimedia subject in the good level. Show that, the blended instructional model 

with project base learning about multimedia subject is suitable for secondary education student use to learn. 

  

Keywords: Development, The blended instructional model, Project base learning 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้  มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือสร้างและหาประสทิธิภาพบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่มีประสทิธภิาพ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3) เพ่ือประเมินทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการเรียนแบบ

ผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัย

และพัฒนา มีขั้นตอนดังนี้  1) สร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 2) เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยน าเคร่ืองมือที่มีคุณภาพไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 30 คน 3) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 4) วิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  2) บทเรียนผ่านเวบ็ 3) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ 4) แบบวัดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5) แบบ

ประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t–test Dependent Sample 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.02/80.58 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  

ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทกัษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ มีคะแนนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 76.85) 4) ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับ

และอนุกรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  =  4.26, S.D. = 0.65) แสดงว่า การเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน ช่วยพัฒนา

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเร้าความสนใจของนักเรียน 

ค าส าคญั: บทเรียนแบบผสมผสาน  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ล าดับและอนุกรม 

 

Abstract 

 This objectives of this research are 1) To create and determine the effectiveness of blended learning with sequences and 

series in order to develop mathematical skills and processes with the efficiency of 80/80 2) To compare learning achievement before 

and after the development 3) To assess mathematical skills and processes after the development of blended learning 4) To study the 

students' satisfaction of blended learning with sequence and series to develop mathematical skills and processes for Mathayomsuksa 5 

students. The procedures of this research and development are as follow: 1) Generate and determine the quality of the tools 2) 

Collect data by using the quality tools to experiment with 30 samples 3) Evaluate the students' satisfaction of blended learning 4) 

Analyze data and tools used in this research, that is, 1) Unit plan 2) Blended learning lesson 3) Achievement test 4) Mathematical 

skill and process test 5) Satisfaction assessment form. Statistics used to analyze are percentage, mean, standard deviation, dependent 

samples t-test. According to the research, it was found that 1) The efficiency of blended learning with sequences and series 

accounted for 81.02/80.58, achieving the target of 80/80 2) The post-learning achievement of students was higher than the pre-

learning one, with statistical significance of .05 3) Mathematical skills and processes was in a good level (76.85 %) 4) The 

students' satisfaction of blended learning with sequences and series was considered high ( x  =   4.26,  S.D. = 0.65).  As a result, it 

can be concluded that blended learning helped improve learning achievement, promote the students' mathematical ability, and 

stimulate the students’ interest. 

Keywords:  Blended learning, Mathematical skills, Sequences and series 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาบทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง

การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ และศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

โดยวิธีการเจาะจง จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เร่ืองการรู้ เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ 5E 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Dependent ผลการวิจัยพบว่า ประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เร่ืองการรู้ เท่าทัน

เทคโนโลยี ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 81.60/80.67 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนและหลังการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ของนักเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เร่ืองการรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  

(5E) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27  

 

ค าส าคญั: บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็  การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E)  การพัฒนาบทเรียน 

 

Abstract 

This research aims to develop Internet network. Compare achievement before and after the lessons on the Internet. And 

satisfaction of students to take lessons on the Internet. The sample used in this study. Students in grade 6 school district, Wat Don 

Kaew, Mae Sot District, Tak Province were recruited by way of placement of 30 was used in this study lessons on the Internet. The 

technology literacy in conjunction with the learning Inquiry (5E) quality of lessons on the Internet. Plans 5E learning achievement 

test. And satisfaction of students. The lessons learned on the Internet. The statics used in this study, mean standard deviation, t-test 

Dependent results were found. Performance lesson on Internet network. The technology literacy in conjunction with the learning 

Inquiry (5E) efficiency criteria of 81.60 / 80.67 an achievement before and after the lesson on Internet network of students 

studying higher education, a significant statistic. Level. 05, and the satisfaction of students with a lesson on Internet network. The 

technology literacy in conjunction with the learning Inquiry (5E) are satisfied in the study had an average of 4.27. 

 

Keywords: Lessons on internet network, Learning inquiry (5E), Development 
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การพฒันาเสน้ทางการท่องเทีย่วแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเสน้ทางถนนหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 12 (พิษณุโลก - หล่มสกั)  

จิรวัฒน์ พิระสนัต์  ณัฐทรัชต์ ชามพูนท และ ณัฐวัฒน์ วัฒนาประสทิธิ์  

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเส้นทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 

(พิษณโุลก - หล่มสกั) โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกบัแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว

แบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน และเพ่ือเสนอยุทธศาสตร์และข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน 

 คณะนักวิจัยได้จัดให้มีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงประกอบด้วยการด าเนินกิจกรรมเชิงวิชาการและการพัฒนา  

เช่นส ารวจและเกบ็ข้อมูลภาคสนาม การประชุม สมัมนาร่วมกบัตัวแทน ชุมชน ภาคีที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประสานความร่วมมือในการพัฒนา  การ

ประเมินผลก่อนการด าเนินโครงการและกจิกรรมย่อย จัดท าแผนและโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ประกอบด้วย 

 การวิจัยคร้ังน้ีพบว่า องค์ความรู้ที่เกี่ยวกบัแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน  เป็นการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเร่ิมจากการสบืค้นและ

การวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงรวมถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนา การปรับปรุง คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว  

อันจะส่งผลถึงการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวน้ัน  ซ่ึงรวมถึงภาพรวมด้านความสวยงาม ลักษณะเด่น อัตลักษณ์ 

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญทางศาสนา สภาพภมูิทศัน์ และวิถีชีวิต 

 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน ได้แก่ สภาพการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  ระบบฐานข้อมูลทางอนิเทอร์เนต็ 

การสร้างจุดหมายตาที่เช่ือมโยงชุมชน พัฒนาระบบบริการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  พัฒนาร้านขายของที่ระลึกและสนิค้าพ้ืนเมือง ระบบความ

ปลอดภัย โครงข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อสาร รวมทั้งประเมินความพ่ึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการโดยใช้แบบสอบถาม ประเมินผลหลังการด าเนินโครงการและกจิกรรมย่อยต่างๆ 

 ส าหรับยุทธศาสตร์และข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน ประเด็นส าคัญคือต้อง

สามารถจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกเบื้ องต้น เช่น ถนน ไฟฟ้า น า้ประปา การจัดการขยะ ระบบสื่อสารคมนาคม ลานจอดรถ ที่พักโรงแรม 

ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกให้พอเพียงกบัจ านวนนักท่องเที่ยว รวมถึงต้องควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ดังกล่าวตลอดจนปัญหา

และผลกระทบที่จะตามมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และจัดประชุมเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 

 

ค าส าคญั:  การท่องเที่ยว  มีส่วนร่วม  เส้นทางหมายเลข 12  

 

Abstract 

 This research work is the development of the community-participatory tourism route along No. 12 Highway (Pitsanulok-

Lomsak). The main objectives of this research work are to accumulate knowledge about tourist attractions in the local communities, 

to develop the community-participatory tourism route and to suggest strategy and policy relevant to the development of community-

participatory tourism route. 

 The research team runs the participatory research operation that is comprised of academic and developmental activities such 

as the survey and field data collection works, and the meetings and seminars with representatives from the communities and other 

related parties in order to attain collaboration, and the evaluation before the program and activities are carried out, and the making of 

plans and the community tourism development project.  

 The findings from this research reveal that the knowledge about the tourist attractions in the community is about the 

planning for the development of such tourist attractions. The planning process starts with the identification and analyses on local 

tourist attractions. This includes the preparation of the tourist attractions, which will facilitate the development, improvement and 

value of the tourist attractions, which will enable the tourist attractions to actually attract tourists. The important matters include the 

beauty, the uniqueness, the identification, the historical and religious importance, the landscapes and local people’s way of life.                                      

.  

 The development of community-participatory tourism route incorporates the accessibility of tourist attractions, internet 

database systems, the establishment of landmarks that are linked to local communities, the development of touring system and tour 

guides,  the development of souvenir and local product shops, security systems, the tourism activity network, the printed media, 

advertisements and communication, as well as the assessment of tourists’ satisfaction towards the project through questionnaire and to 

evaluate the results after the implementations of the project or sub-activities.   
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 Concerning the strategy and policy suggestions for the development of the tourism route, the major concern is to provide 

and manage infra-structures such as roads, electricity, water supply, garbage management, telecommunication system, parking space, 

accommodations, restaurants and souvenir shops in order to support the tourists. In addition, there must be the control over the 

number of tourists in the area, as well as other issues and effects from the development of the tourism in the area. There must also be 

meetings held for publicizing the findings from the research.      
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การรบัรูเ้สียงพยญัชนะเสียดแทรกระหว่างฟันดว้ยวิธีการฝึกทางดา้นสทัศาสตรที์ม่ีความ
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บทคดัย่อ 

การฝึกทางด้านสทัศาสตร์ที่มีความหลากหลายสงู (เอชวีพีท)ี เป็นวิธีการฝึกการออกเสยีงภาษาอังกฤษที่เน้นไปที่การรับรู้และการ

ออกเสยีงของผู้ เรียน งานวิจัยช้ินนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาประสทิธิผลของวิธีเอชวีพีทใีนการพัฒนาการรับรู้ เสยีงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสยีง

เสยีดแทรกระหว่างฟัน (Interdental fricatives) และเพ่ือศกึษาความคงทนในเร่ืองการรับรู้ เสยีงพยัญชนะภาษาองักฤษเสยีงเสยีดแทรกระหว่าง

ฟันของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 5 โดยในงานวิจัยนี้ผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องท าข้อสอบก่อนเรียนจากนั้นผู้ท  าวิจัยจึงเร่ิมฝึกการออกเสยีงเสยีง

เสยีดแทรกระหว่างฟันโดยใช้วิธกีารฝึกแบบเอชวีพีทกีบัผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นเวลาสองสปัดาห์ (2 คาบ/สปัดาห์) และผู้ท าวิจัยจะให้ผู้ เข้าร่วมวิจัย

ท าข้อสอบหลังเรียนทนัททีี่การฝึกเสรจ็สิ้นลง หลังจากน้ันหน่ึงเดือนผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องท าข้อสอบหลังเรียนอีกหน่ึงคร้ังเพ่ือหาค่าความคงทน

ของวิธีการสอนแบบเอชวีพีที จากผลงานวิจัยพบว่าพัฒนาการทางด้านการรับรู้ เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสยีงเสียดแทรกระหว่างฟันของ

นักเรียนดีขึ้นหลังจากได้รับการสอนด้วยวิธเีอชวีพีทส่ีวนผลค่าความคงทนในเรื่องการรับรู้ เสยีงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสยีงเสยีดแทรกระหว่าง

ฟันนั้นพบว่าผู้ ร่วมวิจัยท าคะแนนได้ลดลง 
 

ค าส าคญั: วิธเีอชวีพีท ี การรับรู้   เสยีงพยัญชนะภาษาองักฤษเสยีงเสยีดแทรกระหว่างฟัน 
 

Abstract 

 The High Variability Phonetic Training (HVPT) is an approach that provides natural pronunciation forms produced from 

the diverse sounds of native speakers to the non-native English speaking learners and this approach can promote the perceptual 

retention of the learners (Iverson, et al., 2005; Liberman, 2008; Logan, et al., 1991 as cited in Iverson. et al., 2005). This 

research aims to study the effectiveness of the HVPT in improving native Thai speakers’ perception of the English interdental 

fricatives from Prathomsuksa 5 students ages 10-11, and to examine the perceptual retention ability of English interdental fricatives 

from the previous mentioned students. Fourteen Thai-speakers were trained, focusing on their perception ability through the HVPT 

approach for two weeks (two sessions per week, a total of four sessions), and all participants in this study underwent the same 

processes including a pre-test, post-test, and delayed post-test (retention test). The findings showed that the perceptual performance 

of the participants was higher and indeed improved after the HVPT training. However, the results also revealed that the perceptual 

long term retention ability of the participants slightly dropped after the delayed post-test was conducted. 

 
Keywords: HVPT, Perception, English interdental fricatives 
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การวิเคราะหแ์นวโนม้อตัราการเพิม่ข้ึนหรือลดลงของจ านวนเงินทุนวิจยั และจ านวน 

ผลงานวิจยัตีพิมพ ์ประจ าปีงบประมาณ 2554-2556 ส าหรบัการประกนัคุณภาพ 
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บทคดัย่อ 

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนเงินทุนวิจัย และจ านวนผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2554 - 2556 ส าหรับการประกนัคุณภาพ วิทยาลัยพลังงานทดแทน จากผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มการได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองและการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นเท่ากบั 91.7% ตั้งแต่ปี 2554 - 2556 วิทยาลัยพลังงานทดแทนมี

การผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการผลิตผลงานวิจัย 36.6% ตั้งแต่ปี 2554-2556 

 

ค าส าคญั: แนวโน้มอตัราการเพิ่มขึ้นหรือลดลง  จ านวนเงินทุนวิจัย  จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

 

Abstract 

This research aims to Trend analysis of increasing or decreasing rate of the research funding fiscal year 2011-2013 for 

quality assurance within School of Renewable Energy Technology (SERT). The result of research showed that the trend of funding 

increased equal 91.7 % in 2011-2013 which. SERT (School of Renewable Energy Technology) produced publication continuous 

that the trend publication increased equal 36.6 % in 2011-2013.  

 

Keywords: Trend analysis of increasing or decreasing rate, Total research funding, Published of research 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) วิเคราะห์ประสทิธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่างด้วยแบบจ าลองการ

วิเคราะห์ข้อมูลโอบล้อม (Data Envelopment Analysis Model: DEA) และ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธิภาพและการพัฒนาการ

ด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร ประเภทย่อยสหกรณ์การเกษตรทั่วไปในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างทั้ง 9 

จังหวัด ซ่ึงประกอบไปด้วย จังหวัดก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สโุขทยั อุตรดิตถ์ และ อุทยัธานี ทั้งหมด 196 

สหกรณ์ ใช้วิธกีารเกบ็ข้อมูลทุติยภมูิจากฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทวงเกษตรและสหกรณ์ เคร่ืองมือใน

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย แบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูลโอบล้อม และแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดับ (Ordered Probit Model)  

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ค่าประสทิธิภาพโดยภาพรวมของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่างอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้  

ผลตอบแทนต่อขนาดการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่างมีผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ ลดลง และเพ่ิมขึ้ น โดยคิด

เป็นร้อยละ 15.31 49.49 และ 35.20 ตามล าดับ (2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธิภาพและการพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรใน

เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ มูลค่าสนิทรัพย์รวมและมูลค่าธุรกิจสนิเช่ือ โดยมีข้อเสนอแนะว่าการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุนั้น สหกรณ์มีความจ าเป็นต้องบริหารจัดการในเร่ืองของต้นทุนการด าเนินงาน และทรัพยากรในการด าเนินงานของ

สหกรณ์ เช่น สนิทรัพย์รวมของสหกรณ์ นอกจากนี้สหกรณ์ควรให้ความส าคัญกบัการบริหารจัดการธุรกจิสนิเช่ืออกีด้วย 

ค าส าคญั: การวิเคราะห์ประสทิธภิาพ  ปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธภิาพ  สหกรณ์การเกษตร 
 

Abstract 

The research objectives were to (1) analyze the efficiency of agricultural cooperatives in the lower-northern area of 

Thailand utilized by the Data Environment Analysis Model (DEA Model) and (2) study the factors affecting the efficiency and 

operational development of agricultural cooperatives in the lower-northern area of Thailand. 

 The research population comprised of agricultural cooperatives which identified as the general agricultural cooperatives. 

The study area covered nine provinces which were Kamphaeng Phet, Tak, Nakhon Sawan, Phichit, Phitsanulok, Phetchabun, 

Sukhothai, Uttaradit, and Uthai Thani, comprising of 196 cooperatives. The secondary data were collected from Financial 

Information Data Base of the Department of Cooperative Auditing, Ministry of Agriculture and Cooperatives. The data were analyzed 

by using Data Environment Analysis Model and Ordered Probit Model. 

The major findings were (1) the entire efficiency index of agricultural cooperatives in the lower-northern area of Thailand 

expressed at the medium score index of efficiency. The return to scale of agricultural cooperative operations in the lower-northern 

area of Thailand lighted on the Constant Return to Scale (CRS), Diminishing Return to Scale (DRS), as well as Increasing Return to 

Scale (IRS) of 15.31, 49.49, and 35.20, respectively. (2) Factors affecting the efficiency and operational development of 

agricultural cooperatives in the lower - northern area of Thailand expressed by value of total assets and value of credit business. 

According to the research results, it was suggested that the cooperative operations should be reached the maximum point of efficiency 
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and should be necessary for cooperatives to make the operation cost management, the resources of co-operative operations which 

comprised of the entire co-operative assets. Moreover; the cooperatives should pay the crucial role on credit business management. 

Keywords: Efficiency analysis, Factors affecting efficiency, Agricultural Cooperatives  
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บทคดัย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ีเพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการ

สอนแบบ ACE และการสอนแบบปกติ เร่ือง ความน่าจะเป็น งานวิจัยนี้ เป็นวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

จ านวน 2 ห้องเรียน ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวัดเพชรบุรี เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนและแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ACE มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะ

เป็น สงูกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ค าส าคญั: การจัดการเรียนรู้แบบวงจร  คณิตศาสตร์  ความน่าจะเป็น 

 

Abstract 

The purpose of this study was to compare learning achievement of Mathematic on probability for grade 11 students using 

ACE Cycle and the conventional method. This research was experimental research. The sample of the research was 2 classes of 

Grade 11 from Benchamatheputhit Petchaburi School. The instruments used in the research were lesson plans and the achievement 

test. The results of this research indicated that the achievement of students using ACE CYCLE were significantly higher than the 

achievement of students using the conventional method at the level of .01 

 

Keywords: ACE Cycle, Mathematics, Probability 
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บทคดัย่อ 

การสื่อความหมายเป็นสิ่งที่ส  าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน่ืองจากเป็นส่วนที่เล่าเร่ืองราว รากเหง้าของวัฒนธรรมและท าให้

นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) น าเสนอผลการศกึษาเปรียบเทยีบรปูแบบการ

สื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศ และ 2) ประเมินผลการสื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศ 

ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สงิคโปร์ และอินโดนีเซีย ด้วยการเกบ็ข้อมูลทุติยภมูิ การส ารวจ และการสมัภาษณ์นักสื่อความหมายและนักท่องเที่ยว

จ านวน 24 คน ประกอบการสงัเกตการณ์ การจดบันทกึ การบันทกึภาพด้วยกล้องดิจิตอล และบันทกึเสยีงการสมัภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า 

ทั้ง 4 ประเทศมีรูปแบบการสื่อความหมายที่ไม่แตกต่างกันคือ รูปแบบการสื่อความหมายโดยใช้คน และโดยไม่ใช้คน เช่น รูปแบบการสื่อ

ความหมายโดยใช้คนผ่านนักสื่อความหมาย เช่น ที่พิพิธภัณฑ์ไทยหัว บ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ จังหวัดภเูกต็ Pinang Peranakan Mansion 

และ Tropical Spice Garden Cooking School รัฐปีนัง Baba & Nyonya Heritage Museum รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย Baba House

พิพิธภัณฑ์ Peranakan ประเทศสงิคโปร์ และที่ Museum Benteng Heritage, เมือง Tangerang ประเทศอินโดนีเซีย ส าหรับรูปแบบการสื่อ

ความหมายโดยไม่ใช้คน ได้แก่ การสื่อความหมายผ่านเวป็ไซด์ สื่อสงัคมออนไลน์ เอกสารสิ่งพิมพ์ สญัลักษณ์ ของจ าลอง ของจริง กิจกรรม 

สื่อผสม และการจัดนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ นอกจากนี้  จากการประเมินผลการสื่อความหมายพบว่า การสื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-

ยาหยา ส่งผลแก่นักท่องเที่ยวใน 4 ประการ คือ 1) การให้ความรู้ เพ่ือการอนุรักษ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา 2) การได้รับความ

เพลิดเพลินระหว่างการท่องเที่ยว 3) การตอบรับในการปรับปรุงการสื่อความหมาย และ 4) นักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจมีส่วนร่วมจากการสื่อ

ความหมายระหว่างการท่องเที่ยวน้อย ผลการศกึษาแสดงให้เหน็ว่า การสื่อความหมายระหว่างการท่องเที่ยวไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อ

ความหมายเสมอไป และส่งผลกระทบแก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกนั 

 

ค าส าคญั: บาบ๋า-ยาหยา  การสื่อความหมาย 

 

Abstract 

Interpretation is very important for tourism industry since it tells tourists about the root of culture, and makes them 

understand about history of the places. This article aims to 1) present the comparative study of interpretation of the Baba and Nyonya 

culture in four countries, and 2) present the evaluation results of Baba and Nyonya tourism interpretation in four countries; Thailand, 

Malaysia, Singapore, and Indonesia. Data were collected by the secondary data, survey, and 24 of interpreters as well as tourists 

interviewed together with observation, note taken, digital camera recorded as well as voice tape recorded. Result found that there 

were personal interpretation, and non-personal interpretation in four countries. For example, personal interpretation through tour 

guided at Thaihua museum, Chinpracha’s house in Phuket, Pinang Peranakan Mansion and Tropical Spice Garden Cooking School in 

Penang, Baba & Nyonya Heritage Museum in Melaka, Baba House and Peranakan Museum in Singapore, as well as Museum 

Benteng Heritage, Tangerang in Indonesia. Examples of non-personal interpretation were the interpretation through website, social 

media, printed media, sign, model, real object, activity, mixed media, and exhibition in museums. Moreover, the evaluation results of 

Baba and Nyonya tourism interpretation found that the interpretation affected to tourists in four areas: 1) knowledge given for the 

Baba and Nyonya cultural conservation; 2) tool for edutainment; 3) feedback to interpretation improvement; and 4) light 

involvement for some tourists. This meant that the interpretation was not always reaching to the main objective that proving 

knowledge to tourists, but it can be different results. 

 

Keywords: Baba-Nyonya, Interpretation 
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บทคดัย่อ 

เวชภณัฑย์า เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหน่ึงในการให้บริการแก่ประชาชน และมีผลกระทบอย่างมากต่องบประมาณการเงินที่ใช้

ในการด าเนินการของโรงพยาบาล การจัดซ้ือจัดหาเวชภัณฑ์ยาให้มีความเพียงพอ และทนัต่อความต้องการของผู้ รับบริการจึงเป็นสิ่งที่ควร

พิจารณาเป็นอนัดับต้นๆ อย่างไรกต็าม ถึงแม้มีเวชภณัฑย์าที่เพียงพอแล้ว แต่หากมีการจัดเกบ็ไว้คงคลังเป็นจ านวนมาก ย่อมก่อให้เกิดความ

สูญเสียงบประมาณ และเกิดต้นทุนจมโดยไม่จ าเป็นได้ การศึกษาคร้ังนี้  มุ่งเน้นการหาแนวทางในการจัดการเวชภัณฑ์ยาคงคลังให้มี

ประสทิธภิาพ โดยใช้วิธวีิเคราะห์แบบ ABC Analysis และ VEN System ร่วมกบัการหาปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด และการหาจุดสั่งซ้ือใหม่ 

โดยพิจารณายาในกลุ่ม AN ซ่ึงเป็นรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีมูลค่าการใช้สงู จากผลการศึกษาพบว่า วิธีการหาปริมาณการสั่งซ้ือ

ที่ประหยัด ท าให้ต้นทุนรวมในการจัดการยาคงคลังมากกว่าการใช้วิธกีารด าเนินการในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 48.02 

 

ส าคญั: การบริหารคลังเวชภณัฑย์า  ปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด  จุดสั่งซ้ือใหม่ 

 

Abstract 

 Pharmaceutical inventory is one of the important factors in medical service. It is directly related to budget of the hospital 

management. Therefore, the sufficiency and efficiency of the pharmaceutical inventory management are the first priority to be 

considered. However, some hospitals choose to store too much medical supply. It leads to the ineffective budget management and 

unnecessary sunk cost. This study will focus on the optimization of the Pharmaceutical inventory using the ABC analysis and VEN 

system with Economic Order Quantity (EOQ) and Re-Order Point (ROP). Then, the AN group which is classified to non-essenstial 

drugs with highest usage value were chosen to be studied. The result of the study found that EOQ method is not more effective than 

the original method. Therefore, the total costof the EOQ technique is more than the present methodapploximately48.02 percents. 

 

Keywords: Pharmaceutical inventory management, Economic Order Quantity, Re-Order Point 
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บทคดัย่อ 

บทความวิจัยนี้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ งของงานวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้มหาวิทยาลัยทั กษิณเป็นฐาน  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เง่ือนไขที่เป็นจุดเปล่ียนของวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งกระบวนการก าหนดข้อเสนอรูปแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ โดยใช้วิธีวิทยาการวิเคราะห์ทฤษฎีฐานราก ซ่ึงเอกสาร รายงานการวิจัย รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงา นวิชาศึกษา

ทั่วไปในมหาวิทยาลัยทกัษิณ ผู้มีประสบการณ์จากภายนอก นิสติผู้ เรียนวิชาศึกษาทั่วไป ที่ได้จากการสมัภาษณ์ระดับลึก ใช้เป็นตัวบทส าหรับ

การวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าเง่ือนไขจุดเปล่ียนหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ได้แก่ 1) นโยบายการให้ทบทวน ปรับปรงุหลักสตูรทุก 5 ปี 2) การตั้ง

ค าถามต่อปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไปในแวดวงวิชาการ 3) ความจ าเป็นของการจัดการหลักสตูรเพ่ือให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง ส่วน

ข้อเสนอรปูแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ 1) การมีพ้ืนที่ทางวิชาการเป็นการเฉพาะที่ดูแลวิชาการศึกษาทั่วไป ซ่ึงมีลักษณะบูรณาการการ

ทั้งหมด และ 2) การปรับเปล่ียนกรอบคิดกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของความเป็นศาสตร์สากล ซ่ึงจะท าให้วิชาศึกษา

ทั่วไปด าเนินไปตามปรัชญาการสร้างมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ ส าหรับกรอบความคิดวิชาศกึษาทั่วไปที่มีความจ าเป็นและสอดคล้องกบับริบทของ

ความเป็นมหาวิทยาลัยทกัษิณ ควรมี 5 มิติ ได้แก่ 1) ความรู้  การศึกษา และชีวิต 2) รู้ เท่าทนัชีวิตในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 3) ภาษาและ

วัฒนธรรมเพ่ือการรับใช้ชีวิต 4) การตั้งค าถามกับวิทยาศาสตร์และการสร้างสขุภาวะ และ 5) เรียนรู้และทบทวนนโยบายรัฐเพ่ือสร้างส านึก

ความเป็นพลเมือง 

 

ค าส าคญั: ข้อเสนอ  รปูแบบหมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

 

Abstract 

The objective of this research article which is part of a research study on Development of a General Education Model 

Based on Thaksin University is to analyze conditions that are turning points of general education at Thaksin University. Grounded 

theory was used for data analysis. Documents, research reports, and in-depth interviews with experienced general education 

practitioners in Thaksin University, experienced persons from outside and students taking general education were used as texts for 

analysis. The results of the study revealed that conditions of the turning point of general education are as follows. 1) The policy of 

reviewing and improving the curriculum every five years. 2) Questioning the philosophy of general education in the academic circle. 

3) The need to manage the curriculum for genuine integration. Propositions for a model of general education are: 1) There should be 

a space specifically for integration of general education, and 2) There should be change in the framework of thought, where general 

education is not limited under being a universal science, that makes general education in accordance with the philosophy of creating 

complete human beings. The framework of thought about general education that is necessary and corresponds with the context of Thaksin 

University should consist of five dimensions. They are 1) knowledge, education and life. 2) Knowledge about the capitalist economic 

system. 3) Language and culture that serve life. 4) Questioning science and creating healthy condition, and 5) Learning and reviewing 

the state policy to build a sense of being a citizen. 

 

Keywords: Propositions, Model of general education. 
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บทคดัย่อ 

 ความส าคัญของเร่ือง นวัตกรรมท้องถิ่นเกี่ยวข้องกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพลังขับเคล่ือนสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแขง็ โดยประเทศ

ไทยได้น าเอาระบบการปกครองท้องถิ่นมาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและต้องการให้ท้องถิ่นบริหารงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามความต้องการและมี

ประสทิธภิาพ โดยในปัจจุบันการด าเนินงานของท้องถิ่นจะอยู่ภายในกรอบของแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซ่ึงจะมีทั้งแผนพัฒนาระยะ

ปานกลาง 5 ปี และแผนพัฒนาประจ าปี โดยมีการก าหนดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการไว้และน าไปเป็นแนวทางก าหนดการใช้

จ่ายเงินในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละปีเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสทิธภิาพ แต่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินการบริหารงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็น

ระบบ เน่ืองจากมีปัจจัยภายในหลายประการ เช่น อทิธพิลทางการเมืองท้องถิ่นรายได้ รายจ่ายที่ค่อนข้างจ ากัด หรือข้อจ ากัดในการจัดท าแผน 

ฯลฯ เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้นักวิจัยมีความสนใจที่จะศกึษาประสทิธภิาพในการบริหารงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนของ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษโดยอาศยังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีเป็นกรอบในการศกึษา 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารทางราชการ หนังสือ บทความ ค าบรรยาย  และการ

สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลงานของนักวิชาการที่ได้เคยท าการศึกษาในเร่ืองที่เกี่ยวข้องไว้ มาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและน ามา

วิเคราะห์ 

 ผลการศกึษาวิจัยพบว่า เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557 - 2558 และการ

จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557 - 2558 เป็นไปตาม

แนวทางที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการก าหนดไว้ มีการคัดเลือกโครงการกิจกรรมจากแผนพัฒนาเทศบาล ระยะปานกลาง 5 ปี 

(พ.ศ.2553 - 2557) มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2557 และตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือด าเนินการ จ านวน 155 โครงการ

จากจ านวนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี 2557 ทั้งสิ้น 250 โครงการ โครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลระยะ

ปานกลาง 5 ปี เป็นโครงการที่ได้มาจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชน ประกอบกับนโยบายของหน่วยงานต่างๆ และ

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเอง โดยมีการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือด าเนินการ แต่โครงการ กิจกรรมเหล่านั้นมีลักษณะเป็นโครงการแบบ

เบด็เสรจ็ ไม่มีความสมัพันธ์ต่อเน่ืองกัน เป็นการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการเฉพาะเร่ืองเฉพาะพ้ืนที่ ไม่ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง ถึงแม้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะมีเงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ถึง 61,082,738.93 บาท 

กย็ังไม่สามารถน าโครงการ กจิกรรมในแผนมาด าเนินการได้ ทั้งหมดแสดงให้เหน็ว่าเทศบาลยังมิได้ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สู งสดุ

ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 

ค าส าคญั: นวัตกรรมท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณรายจ่าย  การพัฒนาท้องถิ่น 

 

Abstract 

 Local innovation is a form of local government designed to respond to the needs of each locality. Its form is always 

presumed to be effective and efficient. However, the real administration of municipal government may not be very effective and 



  การประชุมวิชาการ ‚นเรศวรวิจัย‛ คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- 135 - 

 

efficient as theoretically administration. This study focused only on the relationship between the budget for annual expenditures and 

the development plan of Sisaket municipality for budget year of 2014. 

 This research found that the annual budgeting for 1997 is allocated within the framework of the Five-Year Municipal 

Development Plan during 2010-2014. This includes the municipal budget for 2014 and its additional budget allocated later on for 

the same budget year. From 250 projects which were earlier planned in the Five-Year Development Plan, 155 projects are chosen 

and its budgets are allocated accordingly. However, the project are implemented are completed within itself and therefore, are 

unrelated to the whole picture of development planning. The implementation was unsystematic and is not in continuity with one 

another, which means that the allocation budgets are not effectively maximized. 

 The researcher recommends that the administration of municipal government would be effective if there is wider 

participation from local people and municipal regulations, concerning the budgeting process, are revised more properly, besides there 

should be periodic evaluation for project implementation significantly. 

 

Keywords: Local innovation, Expenditure spending budgetary, Local initiative development 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของตลาดบางหลวง รศ.122 รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตลาดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยได้

ท าการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการ

สนทนาทั่วไป  รวมทั้งสิ้น 38 คนประกอบด้วยผู้น าชุมชน ผู้บริหารภาครัฐ ผู้ประกอบการ ผู้พักอาศัย ผู้สบืสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย-จีน 

และนักท่องเที่ยวโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มแบ่งตามประเด็นต่างๆ (Typologies and Segmentation) ตามแนวคิดของ 

McIntyre (2000) และ Schmuck (2006) 

 ผลการศกึษา พบว่า ตลาดบางหลวง รศ.122 มีศกัยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างครบถ้วนด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวทั้ง

ทางวัฒนธรรม ประเพณีและเป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้านวิถีชีวิตไทย-จีนดั้งเดิมโดยไม่ใช้เทคโนโลยี ส่วนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่า  

ในอดีตชุมชนมีส่วนร่วมมาก แต่ปัจจุบันกลับลดลงเนื่องจากความไม่เข้าใจกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพราะชุมชนมีฐานะเป็นนิติบุคคลจด

ทะเบียนเป็นบริษัทสหบางหลวงสามัคคี จ ากดั ดังนั้น ภาครัฐจึงไม่สามารถน างบประมาณไปสนับสนุนภาคเอกชนได้ อีกทั้งโครงการต่างๆ ของ

รัฐไม่สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนการให้ความร่วมมือจึงลดลง ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จ าเป็นต้อง

เพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนในเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และภาครัฐและชุมชนต้องร่วมกันหาแนวทางเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาและเพ่ิมรายได้เสริมสร้างการอนุรักษ์วิถีชีวิตไทย-จีนของชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ยั่งยืน 

ค าส าคญั: การมีส่วนร่วม  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ตลาดบางหลวง รศ.122 
 

Abstract 

 This research aimed at studying the Creative Tourism capabilities and the community participation in developing the 

Creative Tourism potentialities of the Bangluang Market R.E.122; and at studying the approaches to the Creative Tourism 

development of the Market through community participation.  Data were gathered from documents and qualitative research, conducted 

through observation participation, in-depth and focus group interviews as well as informal conversations. The sampling group 

included community leaders, government executives, local entrepreneurs, local residents, and local wisdom informants including the 

descendents of Chinese-Thai ancestors. The data were analyzed through the applied approach of typologies and segmentation as 

suggested by McIntyre (2000) and Schmuck (2006). The results showed that the Market had full capacities of diversified resources 

with the strong Chinese-Thai culture.  However, community participation at the present was not as strong as that in the past due to a 

lack of understanding between the private sector or the Market, registered as Saha-BanglungSamakki Company Ltd., on one hand, 

and the government sector, the Municipality on the other hand.  The government sector could not spare any budget for the Market as 

a private sector; in addition, some government projects did not conform to the need of the community; as a result, community 

participation started to decrease.  The research suggested some major approaches to the development. To begin with, the Market 

community had to be equipped with the knowledge of creative tourism. Most importantly, the Market and the government sector were 

in need to work side by side to solve the problems for good understanding atmosphere and to promote more community participation 

in order to secure sustainability of the Chinese-Thai community life style and to reach the goal of being a perfect Creative Tourism 

Destination. 

Keywords: Participation, Creative tourism, Bangluang market R.E.122 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทยด้านอุปทาน มีวัตถุประสงค์ศึกษาเพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ของภาค

เศรษฐกิจต่างๆของข้าว ด้วยการสร้างระบบสมการโครงสร้างด้านอุปทานของข้าว โดยใช้วิธีการก าลังสองน้อยที่สดุสองช้ัน (2 stage least square) 

จากผลการศกึษาพบว่าในระบบสมการพ้ืนที่เพราะปลูก ตัวแปรที่มีนัยส าคัญคือตัวแปรพ้ืนที่เพาะปลูกของปีก่อนหน้า ( 1tArea )โดยมีนัยส าคัญ

ในทุกภาคของประเทศไทย ตัวแปรราคาที่เกษตรกรได้รับ ( 1tP ) จะมีนัยส าคัญเฉพาะการท านาปรัง โดยมีนัยส าคัญในภาคเหนือและภาคใต้ 

ระบบสมการผลิตต่อไร่ ตัวแปรที่มีนัยส าคัญของนาปีคือปริมาณน า้ฝน (Rain ) กบัตัวแปรหุ่นนโยบายจ าน าข้าว ( 1Dm ) โดยที่ตัวแปรปริมาณ

น า้ฝนมีนัยส าคัญในภาคกลางและภาคใต้ ส่วนตัวแปรหุ่นนโยบายจ าน าข้าว( 1Dm ) มีนัยส าคัญในภาคเหนือและภาคใต้ 

 

ค าส าคญั: อุตสาหกรรมข้าว  

 

Abstract 

The objectives of the study of factors that affect to the supply of rice industry in Thailand are to study the relationship 

between the rice economic sectors. The study use the Structure Equation Modeling where it applies the 2 stage least square in the 

equation. The results found that in the plantation area equation the last year plantation area ( 1tArea ) is significant in all regions 

in Thailand. The price where the farmers received ( 1tP ) is significant only during off rice season in the Northern and Southern 

parts of Thailand. In the production per Rai, the significant variables are rain, Dummy variable (DM1: Rice pledging scheme). The 

rain quantity is especially significant in the Central and the Southern part of Thailand and the dummy variables (Dm1) is significant 

in the Northern and Southern Part.   

 

Keyword: Rice industry 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้ สบืเนื่องมาจากโครงการวิจัย “ชีวประวัติประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งแต่ ค.ศ. 1890-1945: การสังเคราะห์เชิง   

คติชนวิทยา” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศกึษานโยบายการผูกมิตรของประธานาธบิดีโฮจิมินห์ในช่วง ค.ศ. 1945-1946 ใช้วิธวีิจัยจากเอกสารเป็นหลัก 

ผลการวิจัยท าให้ประจักษ์ 2 ประการ ประการที่ 1 ท่านโฮจิมินห์ปฏบิัติแผนการผูกมิตรภายในประเทศด้วยการสร้างสมัพันธไมตรีกับบุคคลที่

มีบทบาทส าคัญต่อเวียดนามในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ สมเดจ็พระจักรพรรดิเบาได๋ นายเจิ่นจ่องกมิและนายโงดินห์เดียม ประการที่ 2 ท่านโฮ

จิมินห์ปฏิบัตินโยบายการผูกมิตรกับก าลังต่างประเทศ กล่าวคือ การผูกมิตรกับก าลังทหารเจียงไคเช็ค การประนีประนอมกับทหารฝร่ังเศส 
และการสานต่อสมัพันธไมตรีอนัดีกบัรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ แห่งประเทศไทย     

 

ค าส าคญั: ประธานาธบิดีโฮจิมินห์  นโยบายการผูกมิตร ช่วง ค.ศ.1945-1946 

 

Abstract 

 This research is the continuance of the research project named ‚The Biography of President Ho Chi Minh from 1890-

1945: The Folklore Synthesis‛. The objective of this research is to study the policy make friends of President Ho Chi Minh from 

1945-1946. Documentary research was applied essentially. The results of this research revealed 2 aspects. The first one is that 

president Ho Chi Minh performed the policy make friends with influential people in politics of Vietnam namely Emperor Bao Dai, 

Tran Trong Kim and Ngo Dinh Diem. The second aspect is that president Ho Chi Minh performed the policy make friends with 

foreign. These were making friends with the Chiang kai Shek’s army, compromising with the French army and keeping on the great 

friendship with Pridi Phanomyong’s government of Thailand. 

 

Keywords: President Ho Chi Minh, his policy make friends, from 1945-1946 
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ประสทิธิภาพการใช ้Facebook เพือ่เป็นเครือ่งมือ 

ในการติดต่อสือ่สารระหว่างอาจารยผู์ส้อนและนสิิต 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสิต โดยใช้เฟสบุ๊ คเป็นเคร่ืองมือในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนิสิต กรณีศึกษาในรายวิชา ชีวเคมี (411211) ของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    

ด้วยการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนิสติผู้เรียนในรายวิชามีเวลาที่จ ากดัในการสอน และมีโอกาสน้อยในการพบปะนิสติแต่ละสาขา

นอกช่ัวโมงเรียน ส่งผลให้นิสติอาจไม่ได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง เช่น การประกาศแจ้งการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกรณีมี

การเปล่ียนแปลงโดยเร่งด่วน การช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะใช้เรียน การแจ้งการรับ – ส่งเอกสารประกอบการเรียนการสอน      

การแจ้งผลสอบ หรือการตอบข้อซักถามต่างๆ ของนิสิต ซ่ึงการติดต่อสื่อสารที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านตัวนิสิตเอง หรือ     

ผ่านทางตัวแทนนิสิต หรือการแจ้งประกาศผลทางบอร์ดของภาควิชา/คณะ ซ่ึงแนวทางดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับวิถี      

ในปัจจุบัน 

 จะพบว่า Facebook เป็นโซเชียลเนต็เวิร์กที่ได้รับความนิยม จะเหน็ได้ว่า ตอนนี้ ได้ถูกใช้ในการสื่อสารทางสงัคม เป็นเคร่ืองมือ

เครือข่ายสังคมที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่พบว่า ทุกคนมีบัญชีรายช่ือของเฟสบุ๊ค เกือบจะ 100 เปอร์เซ็นต์ ของคนหนุ่มสาว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักศึกษามหาวิทยาลัย ดังนั้น เฟสบุ๊คจึงได้ถูกพิจารณาให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ ในการแก้ปัญหาของการสื่อสารระหว่าง

อาจารย์และนิสติในการสื่อสารที่มีประสทิธภิาพและใช้งานง่ายเป็นการส่งเสริมการสื่อสารที่ดี 

 งานวิจัยนี้ ได้เร่ิมในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ด้วยการสร้างแฟนเพจเฟสบุ๊คของรายวิชา เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการ

สื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสติ รวมถึงการเพิ่มเอกสารประกอบการสอน สไลด์พาวเวอร์พอยซ์ หรืออีบุ๊คต่างๆ เช่นเดียวกับการประกาศข่าว

ประชาสัมพันธ์แก่นิสิต ซ่ึงนิสิตสามารถสื่อสารโต้ตอบกับอาจารย์ได้เฉพาะเจาะจง ดังนั้น จึงเป็นการอ านวยความสะดวกสบายและเป็นการ

สื่อสารแบบสองทาง 

 ในตอนท้ายของการวิจัย ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสติต่อการใช้เฟสบุ๊คเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารระหว่าง

อาจารย์และนิสติรายวิชา โดยผลจากแบบสอบถามที่ได้ อยู่ในระดับสงู ของความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เฟสบุค๊ในสถานการณ์เช่นนี้ เหน็ได้ชัดว่า 

ประสบความส าเรจ็มากและเป็นประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์เพ่ือความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสติ 

 

ค าส าคญั: เครือข่ายสงัคมออนไลน์  เวบ็ไซต์เฟสบุค๊ 

 

Abstract  

 The objective of this research was to study the use of Facebook as a useful tool for facilitating communications between 

teachers and students. Facebook was chosen given its prominent role in contemporary social interaction by the Internet. 

 A case study approach was used, involving the students and staff in the Biochemistry course (411221) offered by the 

Department of Biochemistry in the Faculty of Medical Sciences. Communication between teachers and the students in their classes, 

and with graduate students, are limited given the restricted time available to teach and for interaction between teacher and student. 

Teachers need to provide students with information, both administrative and academic, and students need to have easy access to that 

information, some of which may be announcements of changes to teaching times, class location etc. where it is urgent to send, and 

receive, that information. Other administrative information, such as exam result notification is essential, and there is a significant 
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amount of teaching and learning material that needs to be communicated; subject curriculum information, responses to student 

requests for assistance in understanding subject matter, ready availability of Guidelines and Policies. All must be conveniently 

available, sent, received of accessed. 

 Facebook is now seen as almost an imperative in contemporary social communication. It is the predominant social 

networking tool available on the Internet. It is used by the vast majority, approaching 100%, of especially young people today, which 

obviously includes university students. It was therefore considered to be the best social networking tool to be considered in solving 

the problems of communication between teachers and students, and enabling efficient, effective and easy communication, as well as 

encouraging better communication. 

 This research was commenced in Semester 1 of the 2557 academic year and continued into the second semester. A 

Facebook ‘fan page’ was established, and used as the primary communication medium. All appropriate administrative and academic 

documentation for the course, in the Faculty was published on this wep page. This included curriculum documents, lecture notes, 

video clips, Power point slides and a digital e-book, as well as announcements of interest to students. Students were able to send 

messages and documents to specific teachers, thereby creating a convenient, two-way communication facility. 

 At the end of each term a Satisfaction Questionnaire was completed by the students and teacher. This was a paper based 

questionnaire done in the classroom. Analysis of the questionnaire indicated a high level of satisfaction with the concept and actual 

use of the Facebook page. The use of Facebook in this situation was evidently very successful and beneficial in its objectives and 

outcomes; to facilitate communications between teachers and students. 

 

Keywords: Social networks, Facebook website 
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ผลการจดักิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรโ์ดยใชโ้มเดลการไดม้าซ่ึงมโนทศันร่์วมกบั 

การสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางทีม่ีต่อมโนทศันท์างคณิตศาสตรแ์ละความคงทน 

ในการเรียนคณิตศาสตร ์เรือ่ง พาราโบลาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)  เพื่อเปรียบเทยีบมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปีที่ 3 

ที่ได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โมเดลการได้มาซ่ึงมโนทศัน์ร่วมกับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 2) 

เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง พาราโบลา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้

โมเดลการได้มาซ่ึงมโนทศัน์ร่วมกับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนทอง

วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 25 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้โมเดลการได้มาซ่ึงมโนทศัน์ร่วมกบัการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง และ แบบทดสอบวัด     มโนทศัน์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า

มัชฌิมเลขคณิต ค่ามัชฌิมเลขคณิตร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1.  นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โมเดลการได้มาซ่ึงมโนทศัน์ร่วมกับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางมีมโนทศัน์

ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง พาราโบลา สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2.  ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ 

เร่ือง พาราโบลา ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โมเดลการได้มาซ่ึงมโนทศัน์ร่วมกับการสอนแบบ

ตอบสนองด้วยท่าทาง หลังจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เสรจ็และหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสรจ็ 2 สปัดาห์ ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า

นักเรียนมีความคงทนในการเรียน 

 

ค าส าคญั: โมเดลการได้มาซ่ึงมโนทศัน์  การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง  มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์  

พาราโบลา 

 

Abstract 

The research is aimed 1) to compare mathematics concepts Parabola topic of mathayomsuksa 3 being of learning activity 

management using a Concept Attainment Model cooperating with Total Physical Response with the determined criteria of 70% of the 

test score.   2)  to study mathematics learning retention Parabola topic of matthayomsuksa 3 students being of learning activity 

management using a Concept Attainment Model cooperating with Total Physical Response. The sample group was 25 students who 

were studying in matthayomsuksa 3 in the second semester of academic year 2014 at Donthongwitthaya School, Phitsanulok. The 

research instrument were the lesson plans developed with the use of activity management using a Concept Attainment Model 

cooperating with Total Physical Response and mathematics concept test. The data were analyzed by mean percentage, standard 

deviation t-test statistic. The results of the study revealed that 1)  Mathematics concept of matthayomsuksa 3 students being of 

learning activity management using a Concept Attainment Model cooperating with Total Physical Response on Parabola topic were 

higher than the determined criteria of 70% of the test score at .05 level of statistical significance. 2)  Learning retention mathematics 



กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                           การประชุมวิชาการ ‚นเรศวรวิจัย‛ คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

- 142 - 

 

Parabola topic of matthayomsuksa 3 students being of learning activity management using a Concept Attainment Model cooperating 

with Total Physical Response dose exist, confirmed by statistically significant test of the student’ test score after two weeks. 

 

Keywords: Concept attainment model, Total physical response, Mathematical concept,  Mathematical learning retention,  Parabola 
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ผลการใชก้ระบวนการคิดใหเ้ป็นคณิตศาสตรร่์วมกบัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ย

เทคนคิ  STAD เพือ่พฒันาการคิดเชิงคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1  (เพื่อเปรียบเทยีบผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์  เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 2   (เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน 

3  (เพื่อเปรียบเทยีบผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์   เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้

กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 4   (เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้

กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลังเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 70 5  (เพื่อศกึษาความ

พึงพอใจที่มีต่อการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็น

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอน

ทองวิทยา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 27 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการ

จัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD แบบวัดการคิดเชิง

คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบสอบถามความพึงพอใจที่มต่ีอ

การเรียนคณิตศาสตร์ และแบบสมัภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัชฌิมเลขคณิต

ร้อยละและการทดสอบค่าที  )t-test   (ผลการวิจัยพบว่า  1   (ผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์

ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2   (ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 3   (ผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์หลังเรียนสงูกว่าเกณฑ์ ร้อยละ  70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4   (ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าเกณฑ์ ร้อยละ  70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  5   (ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดย

กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค   STAD ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 อยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมากที่สดุ 

 

ค าส าคญั: กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์  การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  การคิดเชิงคณิตศาสตร์  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

Abstract 

 This research aimed 1  (to compare the mathematical thinking between pre-test and post-test on the topic of the problems 

of linear equations in one variable of mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning 

technique STAD in the class. 2  (to compare the learning achievement between pre-test and post-test on the topic of the problems of 
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linear equations in one variable of mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning 

technique STAD in the class.  3  (to compare the mathematical thinking on the topic of the problems of linear equations in one 

variable of mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning technique STAD in the class 

with the criteria of 70% 4  (to compare the learning achievement on the topic of the problems of linear equations in one variable of 

mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning technique STAD in the class with the 

criteria of 70% and 5  (to explore the satisfaction of students to the learning of problems of linear equations in variable of 

mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning technique STAD in the class. The 

experimental group of this research comprised of 27 mathayomsuksa 1 students. Experiement was performed in the second semester 

in year 2014 at Donthong Witthaya school, service area office 39. The materials used in this research were: the lesson plan by using 

of a mathematizing process with cooperative learning technique STAD, the test of mathematical thinking, the learning achievement 

tests in mathematics on the problem of linear equations with one variable, students satisfaction questionnaire about the studying by 

using mathematizing process with cooperative learning technique STAD and some interview questions. Data was analyzed by using 

statistical average, standard deviation and t-test. The findings of the research were as follows: 1  (The mathematical thinking by using 

a mathematizing process with cooperative learning technique STAD in the class showed that post-test scores were higher than pre-

test scores with the statistically significant level of . 00 .  2  (The learning achievement by using a mathematizing process with 

cooperative learning technique STAD in the class showed that post-test scores were higher than pre-test scores with the statistically 

significant level of . 00  . 3 ( The post-test scores of mathematical thinking test were higher than the criteria of 70% with the 

statistically significant level of .50. 4  (The post-test scores of the learning achievement were higher than the criteria of 70% with 

the statistically significant level of .50. 5 ( The satisfaction of students to the use of mathematizing process with cooperative learning 

technique STAD in the class for mathayom suksa 1 students was at very high level. 

 

Keywords: Mathematizing processes, Cooperative learning technique STAD,  Mathematical thinking, Problems of linear equations in 

one variable 
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ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามวฎัจกัรการเรียนรู ้4MAT ร่วมกบักระบวนการ

แกปั้ญหาของโพลยา เรือ่ง การประยุกตข์องสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดยีวของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที ่2 

อจัฉรา ตราเทพ
1*

  ช านาญ ปาณาวงษ์
2 
และ รัชฎา วิริยะพงศ์

3 

 

The Effects of Using 4mat Learning Circle Model and Polya’s Problem Solving 

Strategies on The Class of The Application of One Variable Linear Equations for 

Matthayomsuksa 2 Students 

Autchara Tartep
1*
, Chamnanp Panawong

2
 and Ratchada Viriyapong

3 

 
1,2
ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

1,2
Department of Education, Faculty of Education, Naresuan University 

3
Department of Mathmematics, Faculty of Science, Naresuan University 

*Corresponding author. E-mail: packyoyo_602@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับกระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ ์ 

ร้อยละ 70 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา

ของโพลยา เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าทอง ของส านักงานเขตพ้ืนทกีารศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เร่ือง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน

ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Dependent ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักร

การเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าเกณฑ์ ร้อยละ70 อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจที่มีต่อรปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพล

ยาพบว่านักเรียนมีความคิดเหน็ต่อการเรียนในระดับมากที่สดุ  

 

ค าส าคญั: วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT  การแก้ปัญหาโพลยา  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจ  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

Abstract 

 The purpose of this research were 1) to compare the learning achievement on the topic of the application of one variable 

linear equation for matthayomsuksa 2 students pre-test and post – test by using 4MAT learning circle model and polya’s problem 

solving strategies. 2) to compare the learning achievement on the topic of the application of one variable linear equation for 

matthayom 2 students after study by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving strategies with the criteria of 

70% and 3) to study the satisfaction of students were learning by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving 

strategies of application of one variable linear equation for matthayomsuksa 2 students. The experimental group of this research 

comprised of 30 matthayomsuksa 2 in second semester in year 2014 at Thathongvitthyakom School, service area office 39. The 
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research materials consisted of 1) the lesson plan by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving strategies. 2) 

Achievement tests pre-test and post-test on the topic of the application of one variable linear equation. 3) Students’satisfaction 

quationnaire about the studying by using 4MAT. Data was amalyzed by using statistical average, standard deviation and t-test 

dependent. As the results, 1) The learning achievement by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving strategies. 

Showed that post-test scores were higher than pre-test at the significant level of .05. 2) The learning achievement by using 4MAT 

learning circle model and polya’s problem solving strategies. Showed that post-test is higher than 70% at the significant level .05. 

3) The satisfaction of students by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving strategies showed that students 

have satisfaction to these learning at the high level. 

 

Keywords: 4MAT Learning circle model, Polya’s porblem solving, Achievement, Satisfaction, One variable linear equation 
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บทคดัย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้  คือ ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถก่อนอบรมและหลังอบรมจากศูนย์

ฝึกอบรมภาคทฤษฎีมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยชุดข้อสอบ 20 ข้อ ที่ได้คัดเลือกมาจากคลังข้อสอบของกรมการขนส่งทางบกจ านวน 1000 ข้อ 

(11 หมวด) โดยมีจ านวนตัวอย่างในการทดสอบ 56 ตัวอย่าง และใช้สถิติ T-test เป็นเคร่ืองมือในการเปรียบเทยีบผลคะแนนระหว่างก่อน

อบรมและหลังอบรม แบ่งตัวอย่างเป็นช่วงอายุ 4 ช่วง คือ น้อยกว่า 20 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และมากกว่า 41 ปี จ านวนผู้เข้าอบรมใน

แต่ละช่วงอายุ คือ 14  64  16 และ 6 เปอร์เซน็ต์ โดยผู้ เข้าอบรม 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และ 10 

เปอร์เซน็ต์ เป็นประชาชนบริเวณใกล้เคียง จากผลการทดสอบตัวอย่างทั้งหมดพบว่าค่าสถิติ T-test หลังอบรมแตกต่างจากก่อนอบรมอย่าง

สิ้นเชิง คือ 14.5 และ 1.6 ตามล าดับ ส่วนการเปรียบเทยีบผลคะแนนก่อนอบรมในแต่ละช่วงอายุ พบว่าช่วงอายุมากกว่า 41 ปี มีค่าสถิติ T-

test มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ แต่ภายหลังการอบรมไม่แตกต่างกัน ในทางกลับกันช่วงอายุ 21 - 30 ปี มีค่าสถิติ T-test ก่อนอบรมและหลัง

อบรม 1.2 และ 12.2 ตามล าดับ มีความแตกต่างกนัอย่างสิ้นเชิง แสดงให้เหน็ว่าช่วงอายุดังกล่าวมีความสามารถในการเรียนรู้ ความรู้ ใหม่ ซ่ึง

สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดตามแนวคิดของเพียเจท ์และสื่อในการน าเสนอมีรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการศึกษา

ค้นคว้าที่ยืนยันว่ามนุษย์เรียนรู้จากการใช้ตามากที่สดุ ซ่ึงการเหน็และเข้าใจภาพน้ันจะท าให้จ าความคิดน้ันได้นาน 

  

ค าส าคญั: สถิติ T-test  ใบอนุญาตขับรถ  ศนูย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

Abstract 

 The aim of this study is testing the knowledge of training participants about theoretical section before and after training 

from the NU license training center with 20 questions--random from 1000 questions of Department of Land Transport (11 

section). The number of samples for this study is 56 person and used T-test statistics for comparison the score of before and after 

testing. Divide the sample to 4 groups according to the age range such as 1) below 20 year-old 2) 21-30 year-old 3) 31-40 

year-old and 4) over 41 year old. The number of training participants in each age range were 14, 64, 16 and 6 percentage, 

respectively. The training participants over 90 percentage were student, the personnel of Naresuan University and 10 percentage were 

the people nearby NU. At the results, it found T-test statistics of after and before training very different (14.5 and 1.6 respectively). 

Comparison the score of before testing in each age range was found over 41 year-old, that have been T-test statistics more than 

another age range but after training was found not different. On the other hand, the before and after test result of the 21-30 age 

range have 1.2 and 12.2 respectively, It was very different and represent about the ability to learn of this age range, consistent with 

Piaget’s theory. Media presentation have appropriate, consistent with research confirmed that the human used learning from the most 

eyes, seeing and understanding the image remember idea a long time. 

 

Keywords: T-test statistics, License driver, NU license training center 
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ภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลงและภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่นทีม่ีอิทธิพลต่อความคิด
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ความสมัพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลกับภาวะผู้น าแบบเปล่ียนแปลงและ

ภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน (2) ภาวะผู้น าแบบเปล่ียนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียนที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)  

การวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณรูปแบบการส ารวจที่มีแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพว่า มีความเที่ยงตรงและความ

เช่ือถือได้เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตัวอย่าง จากประชากรคือบุคลากรบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัย

ก าหนดขนาดของตัวอย่างตามการค านวณของ Yamane ซ่ึงก าหนดขนาดของตัวอย่างไม่น้อยกว่า 375 คน ณ ค่าความคลาดเคล่ือน 5% 

ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ผู้วิจัยเกบ็ตัวอย่างเพ่ิมขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างของการวิจัยนี้  จ านวน 385 

คน ส าหรับการวิเคราะห์เชิงอนุมานคือ ค่าสหสมัพันธเ์พียร์สนัและการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีความสมัพันธ์เชิงแปรผันตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 กับ

ภาวะผู้น าแบบเปล่ียนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน มีค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์ (r
xy
) เท่ากับ .297 และ .352 ตามล าดับ (2) ปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลคือ ภาวะผู้น าแบบเปล่ียนแปลง สามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์ความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคลได้ถึงร้อยละ 16.1 หรือมีค่า R
2
 เท่ากับ .161 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

 

ค าส าคญั: ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล  ภาวะผู้น าแบบเปล่ียนแปลง  ภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 

 

Abstract 

 The purposes of this research were to study: (1) the relationship of the individual creativity, transformational leadership, 

and transactional leadership, (2) transformational leadership and transactional leadership influencing individual creativity.  

 This research employed a Quantitative Research considered as the survey model which was examined its quality 

through the validity and reliability as the instrument for data collection. The population was officer of CAT Telecom Pcl. The 

researcher determined the size of sample group according to the Yamane’s calculation determined the sample group for not 

less than 375 persons at the error value of 5%, and the reliability of  95%. The researcher extended the samples for 385 

persons more to increase the benefits of research and data analysis. The analysis by Inferential Statistics included Pearson’s 

correlation, and stepwise multiple regression analysis.  

 The research results revealed as follows:   

 (1) The individual creativity had the relationship by statistical significance at .001 level, as transformational leadership, and 

transactional leadership had the correlation coefficient (r
xy
) equal to .297 and .352, respectively.  

 (2) The factors influencing the individual creativity was the transformational leadership could describe the variance or 

had the predictive power or had the influence towards the individual creativity for 16.1%, or R
2
 equal to .161 by statistical 

significance at .001 level.  
 

Keywords: Individual creativity, Transformational leadership, Transactional leadership, CAT Telecom Pcl. 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง รปูแบบการโค้ช (Coaching) ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ

การโค้ช (Coaching) ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานี และน ารปูแบบการโค้ชที่พัฒนาไปทดลองใช้กบัคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สรุาษฎร์ธานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นต้นแบบและกลุ่มตัวอย่างที่จะทดลองใช้ Model ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มได้มาด้วยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ได้รูปแบบการโค้ชที่เรียกว่า PTVCA ซ่ึง

ประกอบด้วย Prepare (P) Time (T) Viewpoint (V) Communicate (C) Assessment (A) ซ่ึงสามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่อาจารย์คน

อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ได้ รวมทั้งสาม ารถน าไปเป็นแบบอย่างให้แก่

คณาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษาอื่นๆ ได้ทั่วทั้งประเทศ 

 

ค าส าคญั: รปูแบบการโค้ช  

 

Abstract 

 The study aims to develop the model of coaching model of lecturers and take this improved one to experiment widely 

among the group of lecturers at Suratthani Rajabhat University. The model was conducted and tried out with the population of the 

lecturers as both the role group and the sampling group, which was chosen using the method of purposive sampling. The finding is 

PTVCA Model: Prepare (P) Time (T) Viewpoint (V) Communicate (C) Assessment (A). The finding reveals that these lecturers 

can be role models for other lecturers at Suratthani Rajabhat University, other Rajabhat Universities in southern Thailand, and other 

universities throughout Thailand. 

 

Keywords: Coaching model 
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บทคดัย่อ 

โรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะเป็นโรคที่พบได้บ่อยความรนุแรงของการติดเช้ือแต่ละรายมีความแตกต่างกัน จากข้อมูลทางสถิติพบว่า

เช้ือสาเหตุส่วนใหญ่เป็นเช้ือแบคทเีรียแกรมลบและมักดื้อต่อยาหลายชนิด การเลือกยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมจึงมีความสาํคัญเป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์การวิจัยนี้ เพ่ือหารูปแบบการดื้ อยาต้านจุลชีพของแบคทเีรียแกรมลบที่แยกได้จากปัสสาวะจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยการ

ทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ โดยวิธีวางแผ่นยาทดสอบผลการแยกแบคทเีรียแกรมลบจากปัสสาวะพบว่า แบคทเีรียทแีกรมลบ 548 

isolatesสามอนัดับแรกที่แยกได้เป็นเช้ือ Escherichia coli เช้ือ Klebsiellapneumoniae เช้ือ Pseudomonas aeruginosa เท่ากับ 69.7%  12.9% 

และ 7.1% ตามลาํดับ และเป็น Multidrug resistance (MDR) เท่ากับ 25.39%  21.12% และ 48.71% ตามลาํดับ สรุปได้ว่าแบคทเีรีย 

แกรมลบที่แยกได้จากการเพาะเช้ือปัสสาวะมากที่สดุ ได้แก่ เช้ือ E. coli และเป็น MDR ดังนั้น ควรมีการเฝ้าระวังเช้ือE. coli ที่เป็น MDR ใน

อนาคต 

 

ค าส าคญั: รปูแบบการดื้อยาต้านจุลชีพแบคทเีรีย แกรมลบการเพาะเช้ือปัสสาวะ 

 

Abstract 

Urinary tract infection is the most common bacterial infection in humans. The resulting of statistical data showed that the 

most common cause infection is Gram-Negative bacteria and often resistant to many drugs. The severity of infection is diverse so the 

choice of antimicrobial drugs for treatment is a considerable importance.The objective of this research was to discover the 

antimicrobial drug resistance pattern of gram negative bacteriaisolated from urine culture from Phetchabun Hospital. Disk diffusion 

method was used for the drug susceptibility testing. The result showed that 548 isolates of gram negative bacteria consisted of 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa with 69.7%, 12.9% และ 7.1%, respectively, and multidrug 

resistance (MDR) with 25.39%, 21.12%และ48.71%, respectively. In conclusion, the most gram negative bacteriaisolated from 

urine culture and MDR were E. coli. In the future, the E. coliwith MDR will be surveillance. 

 

Keywords: Antimicrobial drug resistance pattern, Gram negative bacteria, Urine culture  
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การพฒันาการคิดเชิงคณิตศาสตรข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 โดยใชกิ้จกรรมการ

เรียนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้คิ้ด (CGI) ร่วมกบัเทคนคิการใชค้ าถามของบาดแฮม 

(Badham) 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) เปรียบเทยีบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  ร่วมกบัเทคนิคการใช้ค าถามของบาดแฮม (Badham)  2) เปรียบเทยีบการคิดเชิง

คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม

ของบาดแฮม (Badham)  กบัเกณฑร้์อยละ 70  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศกึษา 2557 จ านวน  27 

คน  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามของ

บาดแฮม (Badham)  แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์  แบบสัมภาษณ์การคิดเชิ งคณิตศาสตร์  และแบบสังเกตพฤติกรรมการคิดเชิง

คณิตศาสตร์  สถิติที่ใช้ทดสอบ  ได้แก่  ค่ามัชฌิมเลขคณิต  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติทดสอบค่าท ี(t-test) และการวิเคราะห์สรุป

อุปนัย (Analytic Induction)  ผลการวิจัยพบว่า  1) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  ร่วมกับ

เทคนิคการใช้ค าถามของบาดแฮม (Badham)  มีการคิดเชิงคณิตศาสตร์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  และ

เมื่อเปรียบเทยีบการคิดเชิงคณิตศาสตร์รายด้าน  ได้แก่  ด้านการแก้ปัญหา  ด้านการให้เหตุผล  และด้านการน าเสนอตัวแทนความคิดของ

นักเรียน พบว่า หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอน

แนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกบัเทคนิคการใช้ค าถามของบาดแฮม (Badham)  มีการคิดเชิงคณิตศาสตร์หลังเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวโดยสรปุ การจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกบัเทคนิคการใช้ค าถามของบาด

แฮม (Badham)  น้ันมุ่งเน้นให้นักเรียนแก้ปัญหาโดยวิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกันตามศักยภาพของตนรวมทั้งมีโอกาสได้พูดคุยและ

น าเสนอ ร่วมกับการตั้งค าถามที่ช่วยกระตุ้นความคิดของนักเรียน  ช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาการคิดและอ้างอิงเหตุผลในการตอบค าถาม 

น าไปสู่การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนในด้านการแก้ปัญหา การให้เหตุผล  และการน าเสนอตัวแทนความคิด 

 

ค าส าคญั: การคิดเชิงคณิตศาสตร์  การสอนแนะให้รู้คิด (CGI)  เทคนิคการใช้ค าถามของบาดแฮม (Badham) 

 

Abstract 

 The purpose of this research were 1) to compare mathematical thinking of mathayomsuksa 1 students before and after 

learning activities based on Cognitive Guided Instruction and questioning techniques of Badham and 2) to compare mathematical 

thinking of mathayomsuksa 1 students after learning activities based on Cognitive Guided Instruction and questioning techniques of 

Badham with the determined criterion of 70 percent of the test score. The sample was 27 mattayomsuksa 1 students in the second 

semester of 2014 academic year. The research instruments were lesson plans based on Cognitive Guided Instruction and questioning 

techniques of Badham, mathematical thinking tests, interview and observation. The data were analysed by Mean, standard deviation, 

t-test statistic and analytic induction. The research found that  1)  student’s mathematical thinking after learning activities based on 

Cognitive Guided Instruction and questioning techniques of Badham of is higher than before at .05 level of statistical significance. 
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Comparing mathematical thinking in problem solving, reasoning and representation are also higher than before at .05 level of 

statistical significance. 2)  student’s mathematical thinking after learning activities based on Cognitive Guided Instruction and 

questioning techniques of Badham is higher than the determined criterion of 70 percent of the test score at .05 level of statistical 

significance. In conclusion, learning activities based on Cognitive Guided Instruction and questioning techniques of Badham facilitate 

students to solve the problem in various and different ways based on student’s competency. Students have more chance to talk and 

present their ideas to the classroom. In addition, questioning is able to motivate student’s thinking and reasoning when they answer 

the question that bring about the development of their mathematical thinking in problem solving, reasoning and representation. 

 

Keywords:  mathematical thinking, Cognitive Guided Instruction (CGI), questioning techniques on Badham 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (3) เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)  

ปีการศกึษา 2557 จ านวน 12 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อสมการเชิง

เส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแบบสอบถามความพึง

พอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสทิธภิาพ และสถิติทดสอบทแีบบไม่อสิระ (t-test Dependent) 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการสร้างและหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมการการเรียนรู้ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การ

ประเมินความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญมีความคิดเหน็ว่า มีความเหมาะสมในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และหาประสทิธภิาพกบั 12 

คน มีประสทิธิภาพเท่ากับ 77.08/75.28 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 (2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ 

 

ค าส าคญั: ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

Abstract 

This research was aimed to create and examine the efficiency of the learning activity package on linear inequality in one 

variable for Mathayomsuksa 3 students with the criteria of 75/75 and to compare the mathematics achievement before and after 

studying. The sample was 12 Mathayomsuksa 3 students taking mathematics in the first semester of the academic year 2014 

selected through purposive random sampling. The tools were 1) the learning activity package on linear inequality in one variable for 

Mathayomsuksa 3 students. 2) the mathematics test and 3) the satisfaction questionnaire. The data obtained were analyzed for 

arithmetic mean, standard deviation, the efficiency of the package, and t-test Dependent.  

 The findings were as follow; 

 1) The efficiency of learning activity package on linear inequality in one variable for Mathayomsuksa 3 students was 

77.08/75.28 which was upper than the criteria. 

 2) After studying, the mathematics achievement was higher than before studying at the statistical significant level of .01 

 3) The learning activity package satisfied the Mathayomsuksa 3 students at the high very much. 

 

Keywords: Learning activity package, One variable linear inequality 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของการใช้การพัฒนาชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษร่วมกับ 

กระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพื่อพัฒนาความสามารถทางอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มี

ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือศึกษา ความสามารถในการ

อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษการพัฒนาชุดฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เร่ือง Unseen Nan วิธีด าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ านวน 30 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกการอ่าน

ภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ชุด แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เร่ือง Unseen Nan แบบประเมินความสามารถ ทางการอ่านภาษาอังกฤษ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของชุดฝึกการอ่าน ค่าดัชนี

ความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และสถิติทดสอบแบบไม่อิสระ ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ

ร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพื่อพัฒนา ความสามารถทางอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 มีความเหมาะสม และมีประสทิธภิาพเท่ากบั 82.95/81.11 2) ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 

สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่า t-test แบบ Dependent เท่ากับ 9.54 3) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษถูกต้องอยู่ในระดับมาก 4) ความพึงพอใจของ นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียน

การสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพื่อพัฒนา ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

ที่สดุ 

 

ค าส าคญั: ชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษ  MIA  ความสามารถทางการอ่าน  

 

Abstract  

The purpose of this research were 1) to create and study the efficiency of English reading practical series by MIA about 

unseen Nan to enhances reading ability for grade XI students at the criterion of 80/80. 2) to compare achievement before and after 

using English reading practical series by MIA to enhances reading ability for grade XI students. 3) to study English reading ability of 

grade XI students. 4) to study students’ satisfaction toward learning by using English reading practical series by MIA about unseen 

Nan to enhances reading ability. The sample, selected through the purposive sampling consisted of 30 students from 

Thawangphawittayakom School, Nan. The research instruments were three of English reading practical series by MIA about unseen 

Nan, testing, evaluation of English reading ability, and satisfaction toward learning. The data were analyzed by mean scores, standard 

deviation, and t- test dependent. The result showed that 1) the efficiency of English reading practical series by MIA about unseen 
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Nan to enhances reading ability for grade XI students was 82.95/81.11 2) the achievement evaluation of students after using 

English reading practical series by MIA about unseen Nan to enhances reading ability was higher than that before at the statistical 

significant .05 and t- test dependent was 9.54 3) the ability in English reading of grade XI students was at a high level 4) The 

students’ satisfaction toward learning by using English reading practical series by MIA about unseen Nan to enhances reading ability 

was the highest level.  

  

Keywords: English reading practical series, MIA, reading ability  
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การพฒันาบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน ทีน่ าเสนอดว้ยแผนผงัความคิดทาง

ปัญญา เรือ่ง ขอ้มูลและสารสนเทศ เพือ่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห ์ 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าในคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผัง

ความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผงัความคิดทางปัญญาเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อประเมิน

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผังความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือ

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 3) เพ่ือประเมินการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผงัความคิดทาง

ปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่

น าเสนอด้วยผงัความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผังความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 4.

แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังช้ินวิทยา อ าเภอวังช้ิน 

จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉล่ีย (  )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่า t-test dependent และค่าประสทิธภิาพของบทเรียนโดยใช้เกณฑ ์80/80   

 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผังความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ 

เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 มีประสทิธิภาพ 82.17/83.92 ซ่ึงตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  2) ผล

การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3. ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

ค าส าคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แผนผงัความคิดทางปัญญา การคิดวิเคราะห์  เร่ืองข้อมูลและ สารสนเทศ 

 

Abstract 

 The Objectives of this research are (1) to develop computer assisted instruction entitled with the presentation of mind 

mapping titled data and communication to enhance critical thinking skill, (2) to study the critical thinking of Mathayomsuksa 1 

students learnt by computer assisted instruction entitled with the presentation of mind mapping titled data and communication to 

enhance critical thinking skill, (3) to compare learning achievement before and after learning through computer assisted instruction.  

 The sample consisted of 30 Mathayom 1 students in Semester 2014 from Wangchaingwittaya School, Wangchaing, 

Phrae. The samples were selected by a simple random sample method. The tools used consisted of (1) the lessons of computer 

assisted instruction; (2) the computer assisted instruction -assessment form; (3) the learning achievement test; (4) the critical 

thinking skill test. Arithmetic means, standard deviation and t-test dependent were used to analyze the data. 
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 The findings were as follows;(1) The efficiency of computer assisted instruction entitled with the presentation of mind 

mapping titled data and communication to enhance critical thinking skill hast was 82.17/83.92, surpassed the set criterion of 

80/80; (2) The learning achievement of students learnt by computer assisted instruction entitled with the presentation of mind 

mapping titled data and communication to enhance critical thinking skill hats after experiment gained higher achievement scores than 

experiment statistically significant at 0.05 levels; (3)  The critical thinking ability of students learnt by computer assisted instruction 

entitled with the presentation of mind mapping titled data and communication to enhance critical thinking skill hats after experiment 

gained higher achievement scores than experiment statistically significant at 0.05 levels. 

 

Keywords: Computer assisted instruction, Mind mapping, Critical thinking skill, Data and communication 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบ

ผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม จ านวน 30 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(purposive sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น 2) บทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาตอนต้น 3) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t – test dependent ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นว่า บทเรียนมีความเหมาะสมในระดับ

เหมาะสมมาก ( x  = 4.22 และ SD = 0.52 ) ประสทิธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานเร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ 81.80/80.67 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) ผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าผลการเรียนรู้หลังเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (t – test = 26.11) 3) นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน เร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.89 และ SD = 0.74) 

 

ค าส าคญั: การพัฒนาบทเรียน  บทเรียนแบบผสมผสาน  การเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

 

Abstract 

The purposes of this study were 1) to development of the blended instructional model with project base learning about 

multimedia subject for secondary education student 2) to compare of educational achievement to student’ pretest and posttest of the 

blended instructional model with project base learning about multimedia subject 3) to study the viewpoint of student who have to 

study the blended instructional model with project base learning about multimedia subject. The sample used in this study consisted 

30 students who studied at Matthayomsuksa 2 at Thasongyangwitthayakhomschool. The research instruments were 1) Lesson plan of 

the blended instructional model with project base learning about multimedia subject for secondary education student 2) e-Learning 

about multimedia subject with project base learning 3) achievement test 4) Satisfaction evaluation form. Data were analyzed through 

the mean, standard deviation and t-test dependent. The results of the research were as follows: 1) the performance assessment of 

lesson plan and e-Learning stayed in good level ( x = 4.22, SD = 0.52) and the efficiency of e-Learning was 81.80/80.67 

follow by criterion 80/80 2) the comparison of educational achievements between the pretest and posttest resulted that the posttest 
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had higher points than the pretest one significantly at the .05 level 3) the student had positive opinions for studying by the blended 

instructional model with project base learning about multimedia subject in the good level. Show that, the blended instructional model 

with project base learning about multimedia subject is suitable for secondary education student use to learn. 

  

Keywords: Development, The blended instructional model, Project base learning 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้  มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือสร้างและหาประสทิธิภาพบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่มีประสทิธภิาพ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3) เพ่ือประเมินทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการเรียนแบบ

ผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัย

และพัฒนา มีขั้นตอนดังนี้  1) สร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 2) เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยน าเคร่ืองมือที่มีคุณภาพไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 30 คน 3) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 4) วิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  2) บทเรียนผ่านเวบ็ 3) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ 4) แบบวัดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5) แบบ

ประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t–test Dependent Sample 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.02/80.58 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  

ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทกัษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร์ มีคะแนนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 76.85) 4) ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับ

และอนุกรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  =  4.26, S.D. = 0.65) แสดงว่า การเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน ช่วยพัฒนา

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเร้าความสนใจของนักเรียน 

ค าส าคญั: บทเรียนแบบผสมผสาน  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ล าดับและอนุกรม 

 

Abstract 

 This objectives of this research are 1) To create and determine the effectiveness of blended learning with sequences and 

series in order to develop mathematical skills and processes with the efficiency of 80/80 2) To compare learning achievement before 

and after the development 3) To assess mathematical skills and processes after the development of blended learning 4) To study the 

students' satisfaction of blended learning with sequence and series to develop mathematical skills and processes for Mathayomsuksa 5 

students. The procedures of this research and development are as follow: 1) Generate and determine the quality of the tools 2) 

Collect data by using the quality tools to experiment with 30 samples 3) Evaluate the students' satisfaction of blended learning 4) 

Analyze data and tools used in this research, that is, 1) Unit plan 2) Blended learning lesson 3) Achievement test 4) Mathematical 

skill and process test 5) Satisfaction assessment form. Statistics used to analyze are percentage, mean, standard deviation, dependent 

samples t-test. According to the research, it was found that 1) The efficiency of blended learning with sequences and series 

accounted for 81.02/80.58, achieving the target of 80/80 2) The post-learning achievement of students was higher than the pre-

learning one, with statistical significance of .05 3) Mathematical skills and processes was in a good level (76.85 %) 4) The 

students' satisfaction of blended learning with sequences and series was considered high ( x  =   4.26,  S.D. = 0.65).  As a result, it 

can be concluded that blended learning helped improve learning achievement, promote the students' mathematical ability, and 

stimulate the students’ interest. 

Keywords:  Blended learning, Mathematical skills, Sequences and series 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาบทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง

การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ และศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยครั้งน้ีได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

โดยวิธีการเจาะจง จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เร่ืองการรู้ เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ 5E 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Dependent ผลการวิจัยพบว่า ประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เร่ืองการรู้ เท่าทัน

เทคโนโลยี ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 81.60/80.67 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนและหลังการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ของนักเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เร่ืองการรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  

(5E) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27  

 

ค าส าคญั: บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็  การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E)  การพัฒนาบทเรียน 

 

Abstract 

This research aims to develop Internet network. Compare achievement before and after the lessons on the Internet. And 

satisfaction of students to take lessons on the Internet. The sample used in this study. Students in grade 6 school district, Wat Don 

Kaew, Mae Sot District, Tak Province were recruited by way of placement of 30 was used in this study lessons on the Internet. The 

technology literacy in conjunction with the learning Inquiry (5E) quality of lessons on the Internet. Plans 5E learning achievement 

test. And satisfaction of students. The lessons learned on the Internet. The statics used in this study, mean standard deviation, t-test 

Dependent results were found. Performance lesson on Internet network. The technology literacy in conjunction with the learning 

Inquiry (5E) efficiency criteria of 81.60 / 80.67 an achievement before and after the lesson on Internet network of students 

studying higher education, a significant statistic. Level. 05, and the satisfaction of students with a lesson on Internet network. The 

technology literacy in conjunction with the learning Inquiry (5E) are satisfied in the study had an average of 4.27. 

 

Keywords: Lessons on internet network, Learning inquiry (5E), Development 
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การพฒันาเสน้ทางการท่องเทีย่วแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเสน้ทางถนนหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 12 (พิษณุโลก - หล่มสกั)  

จิรวัฒน์ พิระสนัต์  ณัฐทรัชต์ ชามพูนท และ ณัฐวัฒน์ วัฒนาประสทิธิ์  

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเส้นทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 

(พิษณโุลก - หล่มสกั) โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกบัแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว

แบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน และเพ่ือเสนอยุทธศาสตร์และข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน 

 คณะนักวิจัยได้จัดให้มีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงประกอบด้วยการด าเนินกิจกรรมเชิงวิชาการและการพัฒนา  

เช่นส ารวจและเกบ็ข้อมูลภาคสนาม การประชุม สมัมนาร่วมกบัตัวแทน ชุมชน ภาคีที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประสานความร่วมมือในการพัฒนา  การ

ประเมินผลก่อนการด าเนินโครงการและกจิกรรมย่อย จัดท าแผนและโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ประกอบด้วย 

 การวิจัยคร้ังน้ีพบว่า องค์ความรู้ที่เกี่ยวกบัแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน  เป็นการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเร่ิมจากการสบืค้นและ

การวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงรวมถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนา การปรับปรุง คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว  

อันจะส่งผลถึงการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวน้ัน  ซ่ึงรวมถึงภาพรวมด้านความสวยงาม ลักษณะเด่น อัตลักษณ์ 

ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญทางศาสนา สภาพภมูิทศัน์ และวิถีชีวิต 

 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน ได้แก่ สภาพการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  ระบบฐานข้อมูลทางอนิเทอร์เนต็ 

การสร้างจุดหมายตาที่เช่ือมโยงชุมชน พัฒนาระบบบริการน าเที่ยวและมัคคุเทศก์  พัฒนาร้านขายของที่ระลึกและสนิค้าพ้ืนเมือง ระบบความ

ปลอดภัย โครงข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนาข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อสาร รวมทั้งประเมินความพ่ึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวที่มีต่อการด าเนินงานของโครงการโดยใช้แบบสอบถาม ประเมินผลหลังการด าเนินโครงการและกจิกรรมย่อยต่างๆ 

 ส าหรับยุทธศาสตร์และข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน ประเด็นส าคัญคือต้อง

สามารถจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกเบื้ องต้น เช่น ถนน ไฟฟ้า น า้ประปา การจัดการขยะ ระบบสื่อสารคมนาคม ลานจอดรถ ที่พักโรงแรม 

ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกให้พอเพียงกบัจ านวนนักท่องเที่ยว รวมถึงต้องควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ดังกล่าวตลอดจนปัญหา

และผลกระทบที่จะตามมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และจัดประชุมเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ 

 

ค าส าคญั:  การท่องเที่ยว  มีส่วนร่วม  เส้นทางหมายเลข 12  

 

Abstract 

 This research work is the development of the community-participatory tourism route along No. 12 Highway (Pitsanulok-

Lomsak). The main objectives of this research work are to accumulate knowledge about tourist attractions in the local communities, 

to develop the community-participatory tourism route and to suggest strategy and policy relevant to the development of community-

participatory tourism route. 

 The research team runs the participatory research operation that is comprised of academic and developmental activities such 

as the survey and field data collection works, and the meetings and seminars with representatives from the communities and other 

related parties in order to attain collaboration, and the evaluation before the program and activities are carried out, and the making of 

plans and the community tourism development project.  

 The findings from this research reveal that the knowledge about the tourist attractions in the community is about the 

planning for the development of such tourist attractions. The planning process starts with the identification and analyses on local 

tourist attractions. This includes the preparation of the tourist attractions, which will facilitate the development, improvement and 

value of the tourist attractions, which will enable the tourist attractions to actually attract tourists. The important matters include the 

beauty, the uniqueness, the identification, the historical and religious importance, the landscapes and local people’s way of life.                                      

.  

 The development of community-participatory tourism route incorporates the accessibility of tourist attractions, internet 

database systems, the establishment of landmarks that are linked to local communities, the development of touring system and tour 

guides,  the development of souvenir and local product shops, security systems, the tourism activity network, the printed media, 

advertisements and communication, as well as the assessment of tourists’ satisfaction towards the project through questionnaire and to 

evaluate the results after the implementations of the project or sub-activities.   
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 Concerning the strategy and policy suggestions for the development of the tourism route, the major concern is to provide 

and manage infra-structures such as roads, electricity, water supply, garbage management, telecommunication system, parking space, 

accommodations, restaurants and souvenir shops in order to support the tourists. In addition, there must be the control over the 

number of tourists in the area, as well as other issues and effects from the development of the tourism in the area. There must also be 

meetings held for publicizing the findings from the research.      
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การรบัรูเ้สียงพยญัชนะเสียดแทรกระหว่างฟันดว้ยวิธีการฝึกทางดา้นสทัศาสตรที์ม่ีความ

หลากหลายสูง (เอชวีพทีี) ของผูเ้รียนชาวไทยทีเ่รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
นภัสวรรณ คงสกุล

*
 และ อภิชัย รุ่งเรือง 

 

Perception of English Interdental Fricatives through High Variability Phonetic Training 

(Hvpt) by Thai Efl Learners 

Napatsawan Kongsakul
*
 and Apichai Rungruang 

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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*Corresponding author. E-mail: porpingnk@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

การฝึกทางด้านสทัศาสตร์ที่มีความหลากหลายสงู (เอชวีพีท)ี เป็นวิธีการฝึกการออกเสยีงภาษาอังกฤษที่เน้นไปที่การรับรู้และการ

ออกเสยีงของผู้ เรียน งานวิจัยช้ินนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาประสทิธิผลของวิธีเอชวีพีทใีนการพัฒนาการรับรู้ เสยีงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสยีง

เสยีดแทรกระหว่างฟัน (Interdental fricatives) และเพ่ือศกึษาความคงทนในเร่ืองการรับรู้ เสยีงพยัญชนะภาษาองักฤษเสยีงเสยีดแทรกระหว่าง

ฟันของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 5 โดยในงานวิจัยนี้ผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องท าข้อสอบก่อนเรียนจากนั้นผู้ท  าวิจัยจึงเร่ิมฝึกการออกเสยีงเสยีง

เสยีดแทรกระหว่างฟันโดยใช้วิธกีารฝึกแบบเอชวีพีทกีบัผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นเวลาสองสปัดาห์ (2 คาบ/สปัดาห์) และผู้ท าวิจัยจะให้ผู้ เข้าร่วมวิจัย

ท าข้อสอบหลังเรียนทนัททีี่การฝึกเสรจ็สิ้นลง หลังจากน้ันหน่ึงเดือนผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องท าข้อสอบหลังเรียนอีกหน่ึงคร้ังเพ่ือหาค่าความคงทน

ของวิธีการสอนแบบเอชวีพีที จากผลงานวิจัยพบว่าพัฒนาการทางด้านการรับรู้ เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสยีงเสียดแทรกระหว่างฟันของ

นักเรียนดีขึ้นหลังจากได้รับการสอนด้วยวิธเีอชวีพีทส่ีวนผลค่าความคงทนในเรื่องการรับรู้ เสยีงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสยีงเสยีดแทรกระหว่าง

ฟันนั้นพบว่าผู้ ร่วมวิจัยท าคะแนนได้ลดลง 
 

ค าส าคญั: วิธเีอชวีพีท ี การรับรู้   เสยีงพยัญชนะภาษาองักฤษเสยีงเสยีดแทรกระหว่างฟัน 
 

Abstract 

 The High Variability Phonetic Training (HVPT) is an approach that provides natural pronunciation forms produced from 

the diverse sounds of native speakers to the non-native English speaking learners and this approach can promote the perceptual 

retention of the learners (Iverson, et al., 2005; Liberman, 2008; Logan, et al., 1991 as cited in Iverson. et al., 2005). This 

research aims to study the effectiveness of the HVPT in improving native Thai speakers’ perception of the English interdental 

fricatives from Prathomsuksa 5 students ages 10-11, and to examine the perceptual retention ability of English interdental fricatives 

from the previous mentioned students. Fourteen Thai-speakers were trained, focusing on their perception ability through the HVPT 

approach for two weeks (two sessions per week, a total of four sessions), and all participants in this study underwent the same 

processes including a pre-test, post-test, and delayed post-test (retention test). The findings showed that the perceptual performance 

of the participants was higher and indeed improved after the HVPT training. However, the results also revealed that the perceptual 

long term retention ability of the participants slightly dropped after the delayed post-test was conducted. 

 
Keywords: HVPT, Perception, English interdental fricatives 
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การวิเคราะหแ์นวโนม้อตัราการเพิม่ข้ึนหรือลดลงของจ านวนเงินทุนวิจยั และจ านวน 

ผลงานวิจยัตีพิมพ ์ประจ าปีงบประมาณ 2554-2556 ส าหรบัการประกนัคุณภาพ 

วิทยาลยัพลงังานทดแทน 

บงกช ประสทิธิ์ 

 

Trend Analysis of Increasing or Decreasing Rate of the Research Funding Fiscal Year 

2011-2013 for Quality Assurance within School of Renewable Energy Technology 

(SERT) 

Bongkot Prasit 

 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลยันเรศวร  
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บทคดัย่อ 

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มอัตราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนเงินทุนวิจัย และจ านวนผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2554 - 2556 ส าหรับการประกนัคุณภาพ วิทยาลัยพลังงานทดแทน จากผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มการได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองและการขยายตัวที่เพ่ิมขึ้นเท่ากบั 91.7% ตั้งแต่ปี 2554 - 2556 วิทยาลัยพลังงานทดแทนมี

การผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการผลิตผลงานวิจัย 36.6% ตั้งแต่ปี 2554-2556 

 

ค าส าคญั: แนวโน้มอตัราการเพิ่มขึ้นหรือลดลง  จ านวนเงินทุนวิจัย  จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

 

Abstract 

This research aims to Trend analysis of increasing or decreasing rate of the research funding fiscal year 2011-2013 for 

quality assurance within School of Renewable Energy Technology (SERT). The result of research showed that the trend of funding 

increased equal 91.7 % in 2011-2013 which. SERT (School of Renewable Energy Technology) produced publication continuous 

that the trend publication increased equal 36.6 % in 2011-2013.  

 

Keywords: Trend analysis of increasing or decreasing rate, Total research funding, Published of research 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) วิเคราะห์ประสทิธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่างด้วยแบบจ าลองการ

วิเคราะห์ข้อมูลโอบล้อม (Data Envelopment Analysis Model: DEA) และ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธิภาพและการพัฒนาการ

ด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร ประเภทย่อยสหกรณ์การเกษตรทั่วไปในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างทั้ง 9 

จังหวัด ซ่ึงประกอบไปด้วย จังหวัดก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สโุขทยั อุตรดิตถ์ และ อุทยัธานี ทั้งหมด 196 

สหกรณ์ ใช้วิธกีารเกบ็ข้อมูลทุติยภมูิจากฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทวงเกษตรและสหกรณ์ เคร่ืองมือใน

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย แบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูลโอบล้อม และแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดับ (Ordered Probit Model)  

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ค่าประสทิธิภาพโดยภาพรวมของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่างอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้  

ผลตอบแทนต่อขนาดการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่างมีผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ ลดลง และเพ่ิมขึ้ น โดยคิด

เป็นร้อยละ 15.31 49.49 และ 35.20 ตามล าดับ (2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธิภาพและการพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรใน

เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ มูลค่าสนิทรัพย์รวมและมูลค่าธุรกิจสนิเช่ือ โดยมีข้อเสนอแนะว่าการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุนั้น สหกรณ์มีความจ าเป็นต้องบริหารจัดการในเร่ืองของต้นทุนการด าเนินงาน และทรัพยากรในการด าเนินงานของ

สหกรณ์ เช่น สนิทรัพย์รวมของสหกรณ์ นอกจากนี้สหกรณ์ควรให้ความส าคัญกบัการบริหารจัดการธุรกจิสนิเช่ืออกีด้วย 

ค าส าคญั: การวิเคราะห์ประสทิธภิาพ  ปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธภิาพ  สหกรณ์การเกษตร 
 

Abstract 

The research objectives were to (1) analyze the efficiency of agricultural cooperatives in the lower-northern area of 

Thailand utilized by the Data Environment Analysis Model (DEA Model) and (2) study the factors affecting the efficiency and 

operational development of agricultural cooperatives in the lower-northern area of Thailand. 

 The research population comprised of agricultural cooperatives which identified as the general agricultural cooperatives. 

The study area covered nine provinces which were Kamphaeng Phet, Tak, Nakhon Sawan, Phichit, Phitsanulok, Phetchabun, 

Sukhothai, Uttaradit, and Uthai Thani, comprising of 196 cooperatives. The secondary data were collected from Financial 

Information Data Base of the Department of Cooperative Auditing, Ministry of Agriculture and Cooperatives. The data were analyzed 

by using Data Environment Analysis Model and Ordered Probit Model. 

The major findings were (1) the entire efficiency index of agricultural cooperatives in the lower-northern area of Thailand 

expressed at the medium score index of efficiency. The return to scale of agricultural cooperative operations in the lower-northern 

area of Thailand lighted on the Constant Return to Scale (CRS), Diminishing Return to Scale (DRS), as well as Increasing Return to 

Scale (IRS) of 15.31, 49.49, and 35.20, respectively. (2) Factors affecting the efficiency and operational development of 

agricultural cooperatives in the lower - northern area of Thailand expressed by value of total assets and value of credit business. 

According to the research results, it was suggested that the cooperative operations should be reached the maximum point of efficiency 
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and should be necessary for cooperatives to make the operation cost management, the resources of co-operative operations which 

comprised of the entire co-operative assets. Moreover; the cooperatives should pay the crucial role on credit business management. 

Keywords: Efficiency analysis, Factors affecting efficiency, Agricultural Cooperatives  
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บทคดัย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ีเพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการ

สอนแบบ ACE และการสอนแบบปกติ เร่ือง ความน่าจะเป็น งานวิจัยนี้ เป็นวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

จ านวน 2 ห้องเรียน ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวัดเพชรบุรี เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนและแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ACE มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะ

เป็น สงูกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ค าส าคญั: การจัดการเรียนรู้แบบวงจร  คณิตศาสตร์  ความน่าจะเป็น 

 

Abstract 

The purpose of this study was to compare learning achievement of Mathematic on probability for grade 11 students using 

ACE Cycle and the conventional method. This research was experimental research. The sample of the research was 2 classes of 

Grade 11 from Benchamatheputhit Petchaburi School. The instruments used in the research were lesson plans and the achievement 

test. The results of this research indicated that the achievement of students using ACE CYCLE were significantly higher than the 

achievement of students using the conventional method at the level of .01 

 

Keywords: ACE Cycle, Mathematics, Probability 
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บทคดัย่อ 

การสื่อความหมายเป็นสิ่งที่ส  าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน่ืองจากเป็นส่วนที่เล่าเร่ืองราว รากเหง้าของวัฒนธรรมและท าให้

นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) น าเสนอผลการศกึษาเปรียบเทยีบรปูแบบการ

สื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศ และ 2) ประเมินผลการสื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศ 

ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สงิคโปร์ และอินโดนีเซีย ด้วยการเกบ็ข้อมูลทุติยภมูิ การส ารวจ และการสมัภาษณ์นักสื่อความหมายและนักท่องเที่ยว

จ านวน 24 คน ประกอบการสงัเกตการณ์ การจดบันทกึ การบันทกึภาพด้วยกล้องดิจิตอล และบันทกึเสยีงการสมัภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า 

ทั้ง 4 ประเทศมีรูปแบบการสื่อความหมายที่ไม่แตกต่างกันคือ รูปแบบการสื่อความหมายโดยใช้คน และโดยไม่ใช้คน เช่น รูปแบบการสื่อ

ความหมายโดยใช้คนผ่านนักสื่อความหมาย เช่น ที่พิพิธภัณฑ์ไทยหัว บ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ จังหวัดภเูกต็ Pinang Peranakan Mansion 

และ Tropical Spice Garden Cooking School รัฐปีนัง Baba & Nyonya Heritage Museum รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย Baba House

พิพิธภัณฑ์ Peranakan ประเทศสงิคโปร์ และที่ Museum Benteng Heritage, เมือง Tangerang ประเทศอินโดนีเซีย ส าหรับรูปแบบการสื่อ

ความหมายโดยไม่ใช้คน ได้แก่ การสื่อความหมายผ่านเวป็ไซด์ สื่อสงัคมออนไลน์ เอกสารสิ่งพิมพ์ สญัลักษณ์ ของจ าลอง ของจริง กิจกรรม 

สื่อผสม และการจัดนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ นอกจากนี้  จากการประเมินผลการสื่อความหมายพบว่า การสื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-

ยาหยา ส่งผลแก่นักท่องเที่ยวใน 4 ประการ คือ 1) การให้ความรู้ เพ่ือการอนุรักษ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา 2) การได้รับความ

เพลิดเพลินระหว่างการท่องเที่ยว 3) การตอบรับในการปรับปรุงการสื่อความหมาย และ 4) นักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจมีส่วนร่วมจากการสื่อ

ความหมายระหว่างการท่องเที่ยวน้อย ผลการศกึษาแสดงให้เหน็ว่า การสื่อความหมายระหว่างการท่องเที่ยวไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อ

ความหมายเสมอไป และส่งผลกระทบแก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกนั 

 

ค าส าคญั: บาบ๋า-ยาหยา  การสื่อความหมาย 

 

Abstract 

Interpretation is very important for tourism industry since it tells tourists about the root of culture, and makes them 

understand about history of the places. This article aims to 1) present the comparative study of interpretation of the Baba and Nyonya 

culture in four countries, and 2) present the evaluation results of Baba and Nyonya tourism interpretation in four countries; Thailand, 

Malaysia, Singapore, and Indonesia. Data were collected by the secondary data, survey, and 24 of interpreters as well as tourists 

interviewed together with observation, note taken, digital camera recorded as well as voice tape recorded. Result found that there 

were personal interpretation, and non-personal interpretation in four countries. For example, personal interpretation through tour 

guided at Thaihua museum, Chinpracha’s house in Phuket, Pinang Peranakan Mansion and Tropical Spice Garden Cooking School in 

Penang, Baba & Nyonya Heritage Museum in Melaka, Baba House and Peranakan Museum in Singapore, as well as Museum 

Benteng Heritage, Tangerang in Indonesia. Examples of non-personal interpretation were the interpretation through website, social 

media, printed media, sign, model, real object, activity, mixed media, and exhibition in museums. Moreover, the evaluation results of 

Baba and Nyonya tourism interpretation found that the interpretation affected to tourists in four areas: 1) knowledge given for the 

Baba and Nyonya cultural conservation; 2) tool for edutainment; 3) feedback to interpretation improvement; and 4) light 

involvement for some tourists. This meant that the interpretation was not always reaching to the main objective that proving 

knowledge to tourists, but it can be different results. 

 

Keywords: Baba-Nyonya, Interpretation 
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บทคดัย่อ 

เวชภณัฑย์า เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหน่ึงในการให้บริการแก่ประชาชน และมีผลกระทบอย่างมากต่องบประมาณการเงินที่ใช้

ในการด าเนินการของโรงพยาบาล การจัดซ้ือจัดหาเวชภัณฑ์ยาให้มีความเพียงพอ และทนัต่อความต้องการของผู้ รับบริการจึงเป็นสิ่งที่ควร

พิจารณาเป็นอนัดับต้นๆ อย่างไรกต็าม ถึงแม้มีเวชภณัฑย์าที่เพียงพอแล้ว แต่หากมีการจัดเกบ็ไว้คงคลังเป็นจ านวนมาก ย่อมก่อให้เกิดความ

สูญเสียงบประมาณ และเกิดต้นทุนจมโดยไม่จ าเป็นได้ การศึกษาคร้ังนี้  มุ่งเน้นการหาแนวทางในการจัดการเวชภัณฑ์ยาคงคลังให้มี

ประสทิธภิาพ โดยใช้วิธวีิเคราะห์แบบ ABC Analysis และ VEN System ร่วมกบัการหาปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด และการหาจุดสั่งซ้ือใหม่ 

โดยพิจารณายาในกลุ่ม AN ซ่ึงเป็นรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีมูลค่าการใช้สงู จากผลการศึกษาพบว่า วิธีการหาปริมาณการสั่งซ้ือ

ที่ประหยัด ท าให้ต้นทุนรวมในการจัดการยาคงคลังมากกว่าการใช้วิธกีารด าเนินการในปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 48.02 

 

ส าคญั: การบริหารคลังเวชภณัฑย์า  ปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด  จุดสั่งซ้ือใหม่ 

 

Abstract 

 Pharmaceutical inventory is one of the important factors in medical service. It is directly related to budget of the hospital 

management. Therefore, the sufficiency and efficiency of the pharmaceutical inventory management are the first priority to be 

considered. However, some hospitals choose to store too much medical supply. It leads to the ineffective budget management and 

unnecessary sunk cost. This study will focus on the optimization of the Pharmaceutical inventory using the ABC analysis and VEN 

system with Economic Order Quantity (EOQ) and Re-Order Point (ROP). Then, the AN group which is classified to non-essenstial 

drugs with highest usage value were chosen to be studied. The result of the study found that EOQ method is not more effective than 

the original method. Therefore, the total costof the EOQ technique is more than the present methodapploximately48.02 percents. 

 

Keywords: Pharmaceutical inventory management, Economic Order Quantity, Re-Order Point 
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บทคดัย่อ 

บทความวิจัยนี้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ งของงานวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้มหาวิทยาลัยทั กษิณเป็นฐาน  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เง่ือนไขที่เป็นจุดเปล่ียนของวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งกระบวนการก าหนดข้อเสนอรูปแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ โดยใช้วิธีวิทยาการวิเคราะห์ทฤษฎีฐานราก ซ่ึงเอกสาร รายงานการวิจัย รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงา นวิชาศึกษา

ทั่วไปในมหาวิทยาลัยทกัษิณ ผู้มีประสบการณ์จากภายนอก นิสติผู้ เรียนวิชาศึกษาทั่วไป ที่ได้จากการสมัภาษณ์ระดับลึก ใช้เป็นตัวบทส าหรับ

การวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าเง่ือนไขจุดเปล่ียนหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ได้แก่ 1) นโยบายการให้ทบทวน ปรับปรงุหลักสตูรทุก 5 ปี 2) การตั้ง

ค าถามต่อปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไปในแวดวงวิชาการ 3) ความจ าเป็นของการจัดการหลักสตูรเพ่ือให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง ส่วน

ข้อเสนอรปูแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ 1) การมีพ้ืนที่ทางวิชาการเป็นการเฉพาะที่ดูแลวิชาการศึกษาทั่วไป ซ่ึงมีลักษณะบูรณาการการ

ทั้งหมด และ 2) การปรับเปล่ียนกรอบคิดกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของความเป็นศาสตร์สากล ซ่ึงจะท าให้วิชาศึกษา

ทั่วไปด าเนินไปตามปรัชญาการสร้างมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ ส าหรับกรอบความคิดวิชาศกึษาทั่วไปที่มีความจ าเป็นและสอดคล้องกบับริบทของ

ความเป็นมหาวิทยาลัยทกัษิณ ควรมี 5 มิติ ได้แก่ 1) ความรู้  การศึกษา และชีวิต 2) รู้ เท่าทนัชีวิตในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 3) ภาษาและ

วัฒนธรรมเพ่ือการรับใช้ชีวิต 4) การตั้งค าถามกับวิทยาศาสตร์และการสร้างสขุภาวะ และ 5) เรียนรู้และทบทวนนโยบายรัฐเพ่ือสร้างส านึก

ความเป็นพลเมือง 

 

ค าส าคญั: ข้อเสนอ  รปูแบบหมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

 

Abstract 

The objective of this research article which is part of a research study on Development of a General Education Model 

Based on Thaksin University is to analyze conditions that are turning points of general education at Thaksin University. Grounded 

theory was used for data analysis. Documents, research reports, and in-depth interviews with experienced general education 

practitioners in Thaksin University, experienced persons from outside and students taking general education were used as texts for 

analysis. The results of the study revealed that conditions of the turning point of general education are as follows. 1) The policy of 

reviewing and improving the curriculum every five years. 2) Questioning the philosophy of general education in the academic circle. 

3) The need to manage the curriculum for genuine integration. Propositions for a model of general education are: 1) There should be 

a space specifically for integration of general education, and 2) There should be change in the framework of thought, where general 

education is not limited under being a universal science, that makes general education in accordance with the philosophy of creating 

complete human beings. The framework of thought about general education that is necessary and corresponds with the context of Thaksin 

University should consist of five dimensions. They are 1) knowledge, education and life. 2) Knowledge about the capitalist economic 

system. 3) Language and culture that serve life. 4) Questioning science and creating healthy condition, and 5) Learning and reviewing 

the state policy to build a sense of being a citizen. 

 

Keywords: Propositions, Model of general education. 



กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                           การประชุมวิชาการ ‚นเรศวรวิจัย‛ คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

- 134 - 

 

นวตักรรมทอ้งถิน่ว่าดว้ยการจดัท างบประมาณรายจ่ายเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 

ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

ปณัยกร บุญกอบ 

 

Local Innovation of Expenditure Spending Budget Formulation for Local Development 

Plan: A Case Study of Muang Municipality of Sisaket Province 

Panaikorn Boonkob
 

 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

Bachelor of Public Administration, College of Law and Government, Sisaket Rajabhat University. 

*Corresponding author. E-mail: anekeboonkob@hotmail.com 

  

บทคดัย่อ 

 ความส าคัญของเร่ือง นวัตกรรมท้องถิ่นเกี่ยวข้องกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพลังขับเคล่ือนสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแขง็ โดยประเทศ

ไทยได้น าเอาระบบการปกครองท้องถิ่นมาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและต้องการให้ท้องถิ่นบริหารงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามความต้องการและมี

ประสทิธภิาพ โดยในปัจจุบันการด าเนินงานของท้องถิ่นจะอยู่ภายในกรอบของแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซ่ึงจะมีทั้งแผนพัฒนาระยะ

ปานกลาง 5 ปี และแผนพัฒนาประจ าปี โดยมีการก าหนดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการไว้และน าไปเป็นแนวทางก าหนดการใช้

จ่ายเงินในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละปีเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสทิธภิาพ แต่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินการบริหารงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็น

ระบบ เน่ืองจากมีปัจจัยภายในหลายประการ เช่น อทิธพิลทางการเมืองท้องถิ่นรายได้ รายจ่ายที่ค่อนข้างจ ากัด หรือข้อจ ากัดในการจัดท าแผน 

ฯลฯ เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้นักวิจัยมีความสนใจที่จะศกึษาประสทิธภิาพในการบริหารงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนของ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษโดยอาศยังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีเป็นกรอบในการศกึษา 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารทางราชการ หนังสือ บทความ ค าบรรยาย  และการ

สมัภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลงานของนักวิชาการที่ได้เคยท าการศึกษาในเร่ืองที่เกี่ยวข้องไว้ มาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาและน ามา

วิเคราะห์ 

 ผลการศกึษาวิจัยพบว่า เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557 - 2558 และการ

จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557 - 2558 เป็นไปตาม

แนวทางที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการก าหนดไว้ มีการคัดเลือกโครงการกิจกรรมจากแผนพัฒนาเทศบาล ระยะปานกลาง 5 ปี 

(พ.ศ.2553 - 2557) มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2557 และตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือด าเนินการ จ านวน 155 โครงการ

จากจ านวนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี 2557 ทั้งสิ้น 250 โครงการ โครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลระยะ

ปานกลาง 5 ปี เป็นโครงการที่ได้มาจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชน ประกอบกับนโยบายของหน่วยงานต่างๆ และ

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเอง โดยมีการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือด าเนินการ แต่โครงการ กิจกรรมเหล่านั้นมีลักษณะเป็นโครงการแบบ

เบด็เสรจ็ ไม่มีความสมัพันธ์ต่อเน่ืองกัน เป็นการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการเฉพาะเร่ืองเฉพาะพ้ืนที่ ไม่ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง ถึงแม้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะมีเงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ถึง 61,082,738.93 บาท 

กย็ังไม่สามารถน าโครงการ กจิกรรมในแผนมาด าเนินการได้ ทั้งหมดแสดงให้เหน็ว่าเทศบาลยังมิได้ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สู งสดุ

ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 

ค าส าคญั: นวัตกรรมท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณรายจ่าย  การพัฒนาท้องถิ่น 

 

Abstract 

 Local innovation is a form of local government designed to respond to the needs of each locality. Its form is always 

presumed to be effective and efficient. However, the real administration of municipal government may not be very effective and 
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efficient as theoretically administration. This study focused only on the relationship between the budget for annual expenditures and 

the development plan of Sisaket municipality for budget year of 2014. 

 This research found that the annual budgeting for 1997 is allocated within the framework of the Five-Year Municipal 

Development Plan during 2010-2014. This includes the municipal budget for 2014 and its additional budget allocated later on for 

the same budget year. From 250 projects which were earlier planned in the Five-Year Development Plan, 155 projects are chosen 

and its budgets are allocated accordingly. However, the project are implemented are completed within itself and therefore, are 

unrelated to the whole picture of development planning. The implementation was unsystematic and is not in continuity with one 

another, which means that the allocation budgets are not effectively maximized. 

 The researcher recommends that the administration of municipal government would be effective if there is wider 

participation from local people and municipal regulations, concerning the budgeting process, are revised more properly, besides there 

should be periodic evaluation for project implementation significantly. 

 

Keywords: Local innovation, Expenditure spending budgetary, Local initiative development 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของตลาดบางหลวง รศ.122 รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตลาดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้วิจัยได้

ท าการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการ

สนทนาทั่วไป  รวมทั้งสิ้น 38 คนประกอบด้วยผู้น าชุมชน ผู้บริหารภาครัฐ ผู้ประกอบการ ผู้พักอาศัย ผู้สบืสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย-จีน 

และนักท่องเที่ยวโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มแบ่งตามประเด็นต่างๆ (Typologies and Segmentation) ตามแนวคิดของ 

McIntyre (2000) และ Schmuck (2006) 

 ผลการศกึษา พบว่า ตลาดบางหลวง รศ.122 มีศกัยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างครบถ้วนด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวทั้ง

ทางวัฒนธรรม ประเพณีและเป็นแหล่งการเรียนรู้ ด้านวิถีชีวิตไทย-จีนดั้งเดิมโดยไม่ใช้เทคโนโลยี ส่วนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนพบว่า  

ในอดีตชุมชนมีส่วนร่วมมาก แต่ปัจจุบันกลับลดลงเนื่องจากความไม่เข้าใจกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพราะชุมชนมีฐานะเป็นนิติบุคคลจด

ทะเบียนเป็นบริษัทสหบางหลวงสามัคคี จ ากดั ดังนั้น ภาครัฐจึงไม่สามารถน างบประมาณไปสนับสนุนภาคเอกชนได้ อีกทั้งโครงการต่างๆ ของ

รัฐไม่สอดคล้องกบัความต้องการของชุมชนการให้ความร่วมมือจึงลดลง ดังนั้น แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จ าเป็นต้อง

เพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนในเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และภาครัฐและชุมชนต้องร่วมกันหาแนวทางเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาและเพ่ิมรายได้เสริมสร้างการอนุรักษ์วิถีชีวิตไทย-จีนของชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้ยั่งยืน 

ค าส าคญั: การมีส่วนร่วม  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  ตลาดบางหลวง รศ.122 
 

Abstract 

 This research aimed at studying the Creative Tourism capabilities and the community participation in developing the 

Creative Tourism potentialities of the Bangluang Market R.E.122; and at studying the approaches to the Creative Tourism 

development of the Market through community participation.  Data were gathered from documents and qualitative research, conducted 

through observation participation, in-depth and focus group interviews as well as informal conversations. The sampling group 

included community leaders, government executives, local entrepreneurs, local residents, and local wisdom informants including the 

descendents of Chinese-Thai ancestors. The data were analyzed through the applied approach of typologies and segmentation as 

suggested by McIntyre (2000) and Schmuck (2006). The results showed that the Market had full capacities of diversified resources 

with the strong Chinese-Thai culture.  However, community participation at the present was not as strong as that in the past due to a 

lack of understanding between the private sector or the Market, registered as Saha-BanglungSamakki Company Ltd., on one hand, 

and the government sector, the Municipality on the other hand.  The government sector could not spare any budget for the Market as 

a private sector; in addition, some government projects did not conform to the need of the community; as a result, community 

participation started to decrease.  The research suggested some major approaches to the development. To begin with, the Market 

community had to be equipped with the knowledge of creative tourism. Most importantly, the Market and the government sector were 

in need to work side by side to solve the problems for good understanding atmosphere and to promote more community participation 

in order to secure sustainability of the Chinese-Thai community life style and to reach the goal of being a perfect Creative Tourism 

Destination. 

Keywords: Participation, Creative tourism, Bangluang market R.E.122 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทยด้านอุปทาน มีวัตถุประสงค์ศึกษาเพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ของภาค

เศรษฐกิจต่างๆของข้าว ด้วยการสร้างระบบสมการโครงสร้างด้านอุปทานของข้าว โดยใช้วิธีการก าลังสองน้อยที่สดุสองช้ัน (2 stage least square) 

จากผลการศกึษาพบว่าในระบบสมการพ้ืนที่เพราะปลูก ตัวแปรที่มีนัยส าคัญคือตัวแปรพ้ืนที่เพาะปลูกของปีก่อนหน้า ( 1tArea )โดยมีนัยส าคัญ

ในทุกภาคของประเทศไทย ตัวแปรราคาที่เกษตรกรได้รับ ( 1tP ) จะมีนัยส าคัญเฉพาะการท านาปรัง โดยมีนัยส าคัญในภาคเหนือและภาคใต้ 

ระบบสมการผลิตต่อไร่ ตัวแปรที่มีนัยส าคัญของนาปีคือปริมาณน า้ฝน (Rain ) กบัตัวแปรหุ่นนโยบายจ าน าข้าว ( 1Dm ) โดยที่ตัวแปรปริมาณ

น า้ฝนมีนัยส าคัญในภาคกลางและภาคใต้ ส่วนตัวแปรหุ่นนโยบายจ าน าข้าว( 1Dm ) มีนัยส าคัญในภาคเหนือและภาคใต้ 

 

ค าส าคญั: อุตสาหกรรมข้าว  

 

Abstract 

The objectives of the study of factors that affect to the supply of rice industry in Thailand are to study the relationship 

between the rice economic sectors. The study use the Structure Equation Modeling where it applies the 2 stage least square in the 

equation. The results found that in the plantation area equation the last year plantation area ( 1tArea ) is significant in all regions 

in Thailand. The price where the farmers received ( 1tP ) is significant only during off rice season in the Northern and Southern 

parts of Thailand. In the production per Rai, the significant variables are rain, Dummy variable (DM1: Rice pledging scheme). The 

rain quantity is especially significant in the Central and the Southern part of Thailand and the dummy variables (Dm1) is significant 

in the Northern and Southern Part.   

 

Keyword: Rice industry 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้ สบืเนื่องมาจากโครงการวิจัย “ชีวประวัติประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งแต่ ค.ศ. 1890-1945: การสังเคราะห์เชิง   

คติชนวิทยา” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศกึษานโยบายการผูกมิตรของประธานาธบิดีโฮจิมินห์ในช่วง ค.ศ. 1945-1946 ใช้วิธวีิจัยจากเอกสารเป็นหลัก 

ผลการวิจัยท าให้ประจักษ์ 2 ประการ ประการที่ 1 ท่านโฮจิมินห์ปฏบิัติแผนการผูกมิตรภายในประเทศด้วยการสร้างสมัพันธไมตรีกับบุคคลที่

มีบทบาทส าคัญต่อเวียดนามในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ สมเดจ็พระจักรพรรดิเบาได๋ นายเจิ่นจ่องกมิและนายโงดินห์เดียม ประการที่ 2 ท่านโฮ

จิมินห์ปฏิบัตินโยบายการผูกมิตรกับก าลังต่างประเทศ กล่าวคือ การผูกมิตรกับก าลังทหารเจียงไคเช็ค การประนีประนอมกับทหารฝร่ังเศส 
และการสานต่อสมัพันธไมตรีอนัดีกบัรัฐบาลนายปรีดี พนมยงค์ แห่งประเทศไทย     

 

ค าส าคญั: ประธานาธบิดีโฮจิมินห์  นโยบายการผูกมิตร ช่วง ค.ศ.1945-1946 

 

Abstract 

 This research is the continuance of the research project named ‚The Biography of President Ho Chi Minh from 1890-

1945: The Folklore Synthesis‛. The objective of this research is to study the policy make friends of President Ho Chi Minh from 

1945-1946. Documentary research was applied essentially. The results of this research revealed 2 aspects. The first one is that 

president Ho Chi Minh performed the policy make friends with influential people in politics of Vietnam namely Emperor Bao Dai, 

Tran Trong Kim and Ngo Dinh Diem. The second aspect is that president Ho Chi Minh performed the policy make friends with 

foreign. These were making friends with the Chiang kai Shek’s army, compromising with the French army and keeping on the great 

friendship with Pridi Phanomyong’s government of Thailand. 

 

Keywords: President Ho Chi Minh, his policy make friends, from 1945-1946 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ปัญหาในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสิต โดยใช้เฟสบุ๊ คเป็นเคร่ืองมือในการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนิสิต กรณีศึกษาในรายวิชา ชีวเคมี (411211) ของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    

ด้วยการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนิสติผู้เรียนในรายวิชามีเวลาที่จ ากดัในการสอน และมีโอกาสน้อยในการพบปะนิสติแต่ละสาขา

นอกช่ัวโมงเรียน ส่งผลให้นิสติอาจไม่ได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง เช่น การประกาศแจ้งการเปล่ียนแปลงการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกรณีมี

การเปล่ียนแปลงโดยเร่งด่วน การช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเน้ือหาที่จะใช้เรียน การแจ้งการรับ – ส่งเอกสารประกอบการเรียนการสอน      

การแจ้งผลสอบ หรือการตอบข้อซักถามต่างๆ ของนิสิต ซ่ึงการติดต่อสื่อสารที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านตัวนิสิตเอง หรือ     

ผ่านทางตัวแทนนิสิต หรือการแจ้งประกาศผลทางบอร์ดของภาควิชา/คณะ ซ่ึงแนวทางดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับวิถี      

ในปัจจุบัน 

 จะพบว่า Facebook เป็นโซเชียลเนต็เวิร์กที่ได้รับความนิยม จะเหน็ได้ว่า ตอนนี้ ได้ถูกใช้ในการสื่อสารทางสงัคม เป็นเคร่ืองมือ

เครือข่ายสังคมที่มีอยู่บนอินเตอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่พบว่า ทุกคนมีบัญชีรายช่ือของเฟสบุ๊ค เกือบจะ 100 เปอร์เซ็นต์ ของคนหนุ่มสาว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักศึกษามหาวิทยาลัย ดังนั้น เฟสบุ๊คจึงได้ถูกพิจารณาให้เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ ในการแก้ปัญหาของการสื่อสารระหว่าง

อาจารย์และนิสติในการสื่อสารที่มีประสทิธภิาพและใช้งานง่ายเป็นการส่งเสริมการสื่อสารที่ดี 

 งานวิจัยนี้ ได้เร่ิมในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ด้วยการสร้างแฟนเพจเฟสบุ๊คของรายวิชา เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการ

สื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสติ รวมถึงการเพิ่มเอกสารประกอบการสอน สไลด์พาวเวอร์พอยซ์ หรืออีบุ๊คต่างๆ เช่นเดียวกับการประกาศข่าว

ประชาสัมพันธ์แก่นิสิต ซ่ึงนิสิตสามารถสื่อสารโต้ตอบกับอาจารย์ได้เฉพาะเจาะจง ดังนั้น จึงเป็นการอ านวยความสะดวกสบายและเป็นการ

สื่อสารแบบสองทาง 

 ในตอนท้ายของการวิจัย ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสติต่อการใช้เฟสบุ๊คเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารระหว่าง

อาจารย์และนิสติรายวิชา โดยผลจากแบบสอบถามที่ได้ อยู่ในระดับสงู ของความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เฟสบุค๊ในสถานการณ์เช่นนี้ เหน็ได้ชัดว่า 

ประสบความส าเรจ็มากและเป็นประโยชน์ ตรงตามวัตถุประสงค์เพ่ือความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสติ 

 

ค าส าคญั: เครือข่ายสงัคมออนไลน์  เวบ็ไซต์เฟสบุค๊ 

 

Abstract  

 The objective of this research was to study the use of Facebook as a useful tool for facilitating communications between 

teachers and students. Facebook was chosen given its prominent role in contemporary social interaction by the Internet. 

 A case study approach was used, involving the students and staff in the Biochemistry course (411221) offered by the 

Department of Biochemistry in the Faculty of Medical Sciences. Communication between teachers and the students in their classes, 

and with graduate students, are limited given the restricted time available to teach and for interaction between teacher and student. 

Teachers need to provide students with information, both administrative and academic, and students need to have easy access to that 

information, some of which may be announcements of changes to teaching times, class location etc. where it is urgent to send, and 

receive, that information. Other administrative information, such as exam result notification is essential, and there is a significant 
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amount of teaching and learning material that needs to be communicated; subject curriculum information, responses to student 

requests for assistance in understanding subject matter, ready availability of Guidelines and Policies. All must be conveniently 

available, sent, received of accessed. 

 Facebook is now seen as almost an imperative in contemporary social communication. It is the predominant social 

networking tool available on the Internet. It is used by the vast majority, approaching 100%, of especially young people today, which 

obviously includes university students. It was therefore considered to be the best social networking tool to be considered in solving 

the problems of communication between teachers and students, and enabling efficient, effective and easy communication, as well as 

encouraging better communication. 

 This research was commenced in Semester 1 of the 2557 academic year and continued into the second semester. A 

Facebook ‘fan page’ was established, and used as the primary communication medium. All appropriate administrative and academic 

documentation for the course, in the Faculty was published on this wep page. This included curriculum documents, lecture notes, 

video clips, Power point slides and a digital e-book, as well as announcements of interest to students. Students were able to send 

messages and documents to specific teachers, thereby creating a convenient, two-way communication facility. 

 At the end of each term a Satisfaction Questionnaire was completed by the students and teacher. This was a paper based 

questionnaire done in the classroom. Analysis of the questionnaire indicated a high level of satisfaction with the concept and actual 

use of the Facebook page. The use of Facebook in this situation was evidently very successful and beneficial in its objectives and 

outcomes; to facilitate communications between teachers and students. 

 

Keywords: Social networks, Facebook website 
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ผลการจดักิจกรรมการเรียนรูค้ณิตศาสตรโ์ดยใชโ้มเดลการไดม้าซ่ึงมโนทศันร่์วมกบั 

การสอนแบบตอบสนองดว้ยท่าทางทีม่ีต่อมโนทศันท์างคณิตศาสตรแ์ละความคงทน 

ในการเรียนคณิตศาสตร ์เรือ่ง พาราโบลาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1)  เพื่อเปรียบเทยีบมโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง พาราโบลา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปีที่ 3 

ที่ได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โมเดลการได้มาซ่ึงมโนทศัน์ร่วมกับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางกับเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 2) 

เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง พาราโบลา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้

โมเดลการได้มาซ่ึงมโนทศัน์ร่วมกับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนทอง

วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 25 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้โมเดลการได้มาซ่ึงมโนทศัน์ร่วมกบัการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง และ แบบทดสอบวัด     มโนทศัน์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า

มัชฌิมเลขคณิต ค่ามัชฌิมเลขคณิตร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1.  นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โมเดลการได้มาซ่ึงมโนทศัน์ร่วมกับการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางมีมโนทศัน์

ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง พาราโบลา สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   2.  ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ 

เร่ือง พาราโบลา ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้โมเดลการได้มาซ่ึงมโนทศัน์ร่วมกับการสอนแบบ

ตอบสนองด้วยท่าทาง หลังจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เสรจ็และหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสรจ็ 2 สปัดาห์ ไม่แตกต่างกัน แสดงว่า

นักเรียนมีความคงทนในการเรียน 

 

ค าส าคญั: โมเดลการได้มาซ่ึงมโนทศัน์  การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง  มโนทศัน์ทางคณิตศาสตร์  ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์  

พาราโบลา 

 

Abstract 

The research is aimed 1) to compare mathematics concepts Parabola topic of mathayomsuksa 3 being of learning activity 

management using a Concept Attainment Model cooperating with Total Physical Response with the determined criteria of 70% of the 

test score.   2)  to study mathematics learning retention Parabola topic of matthayomsuksa 3 students being of learning activity 

management using a Concept Attainment Model cooperating with Total Physical Response. The sample group was 25 students who 

were studying in matthayomsuksa 3 in the second semester of academic year 2014 at Donthongwitthaya School, Phitsanulok. The 

research instrument were the lesson plans developed with the use of activity management using a Concept Attainment Model 

cooperating with Total Physical Response and mathematics concept test. The data were analyzed by mean percentage, standard 

deviation t-test statistic. The results of the study revealed that 1)  Mathematics concept of matthayomsuksa 3 students being of 

learning activity management using a Concept Attainment Model cooperating with Total Physical Response on Parabola topic were 

higher than the determined criteria of 70% of the test score at .05 level of statistical significance. 2)  Learning retention mathematics 
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Parabola topic of matthayomsuksa 3 students being of learning activity management using a Concept Attainment Model cooperating 

with Total Physical Response dose exist, confirmed by statistically significant test of the student’ test score after two weeks. 

 

Keywords: Concept attainment model, Total physical response, Mathematical concept,  Mathematical learning retention,  Parabola 
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ผลการใชก้ระบวนการคิดใหเ้ป็นคณิตศาสตรร่์วมกบัการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ย
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1  (เพื่อเปรียบเทยีบผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์  เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 2   (เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน 

3  (เพื่อเปรียบเทยีบผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์   เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้

กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 4   (เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้

กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลังเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 70 5  (เพื่อศกึษาความ

พึงพอใจที่มีต่อการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็น

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอน

ทองวิทยา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 27 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการ

จัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD แบบวัดการคิดเชิง

คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบสอบถามความพึงพอใจที่มต่ีอ

การเรียนคณิตศาสตร์ และแบบสมัภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัชฌิมเลขคณิต

ร้อยละและการทดสอบค่าที  )t-test   (ผลการวิจัยพบว่า  1   (ผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์

ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2   (ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 3   (ผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์หลังเรียนสงูกว่าเกณฑ์ ร้อยละ  70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4   (ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าเกณฑ์ ร้อยละ  70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  5   (ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดย

กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค   STAD ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 อยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมากที่สดุ 

 

ค าส าคญั: กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์  การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  การคิดเชิงคณิตศาสตร์  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

Abstract 

 This research aimed 1  (to compare the mathematical thinking between pre-test and post-test on the topic of the problems 

of linear equations in one variable of mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning 

technique STAD in the class. 2  (to compare the learning achievement between pre-test and post-test on the topic of the problems of 
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linear equations in one variable of mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning 

technique STAD in the class.  3  (to compare the mathematical thinking on the topic of the problems of linear equations in one 

variable of mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning technique STAD in the class 

with the criteria of 70% 4  (to compare the learning achievement on the topic of the problems of linear equations in one variable of 

mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning technique STAD in the class with the 

criteria of 70% and 5  (to explore the satisfaction of students to the learning of problems of linear equations in variable of 

mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning technique STAD in the class. The 

experimental group of this research comprised of 27 mathayomsuksa 1 students. Experiement was performed in the second semester 

in year 2014 at Donthong Witthaya school, service area office 39. The materials used in this research were: the lesson plan by using 

of a mathematizing process with cooperative learning technique STAD, the test of mathematical thinking, the learning achievement 

tests in mathematics on the problem of linear equations with one variable, students satisfaction questionnaire about the studying by 

using mathematizing process with cooperative learning technique STAD and some interview questions. Data was analyzed by using 

statistical average, standard deviation and t-test. The findings of the research were as follows: 1  (The mathematical thinking by using 

a mathematizing process with cooperative learning technique STAD in the class showed that post-test scores were higher than pre-

test scores with the statistically significant level of . 00 .  2  (The learning achievement by using a mathematizing process with 

cooperative learning technique STAD in the class showed that post-test scores were higher than pre-test scores with the statistically 

significant level of . 00  . 3 ( The post-test scores of mathematical thinking test were higher than the criteria of 70% with the 

statistically significant level of .50. 4  (The post-test scores of the learning achievement were higher than the criteria of 70% with 

the statistically significant level of .50. 5 ( The satisfaction of students to the use of mathematizing process with cooperative learning 

technique STAD in the class for mathayom suksa 1 students was at very high level. 

 

Keywords: Mathematizing processes, Cooperative learning technique STAD,  Mathematical thinking, Problems of linear equations in 

one variable 
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ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามวฎัจกัรการเรียนรู ้4MAT ร่วมกบักระบวนการ

แกปั้ญหาของโพลยา เรือ่ง การประยุกตข์องสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดยีวของนกัเรียนชั้น
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บทคดัย่อ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับกระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ ์ 

ร้อยละ 70 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา

ของโพลยา เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าทอง ของส านักงานเขตพ้ืนทกีารศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เร่ือง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน

ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Dependent ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักร

การเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าเกณฑ์ ร้อยละ70 อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจที่มีต่อรปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพล

ยาพบว่านักเรียนมีความคิดเหน็ต่อการเรียนในระดับมากที่สดุ  

 

ค าส าคญั: วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT  การแก้ปัญหาโพลยา  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจ  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

Abstract 

 The purpose of this research were 1) to compare the learning achievement on the topic of the application of one variable 

linear equation for matthayomsuksa 2 students pre-test and post – test by using 4MAT learning circle model and polya’s problem 

solving strategies. 2) to compare the learning achievement on the topic of the application of one variable linear equation for 

matthayom 2 students after study by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving strategies with the criteria of 

70% and 3) to study the satisfaction of students were learning by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving 

strategies of application of one variable linear equation for matthayomsuksa 2 students. The experimental group of this research 

comprised of 30 matthayomsuksa 2 in second semester in year 2014 at Thathongvitthyakom School, service area office 39. The 
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research materials consisted of 1) the lesson plan by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving strategies. 2) 

Achievement tests pre-test and post-test on the topic of the application of one variable linear equation. 3) Students’satisfaction 

quationnaire about the studying by using 4MAT. Data was amalyzed by using statistical average, standard deviation and t-test 

dependent. As the results, 1) The learning achievement by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving strategies. 

Showed that post-test scores were higher than pre-test at the significant level of .05. 2) The learning achievement by using 4MAT 

learning circle model and polya’s problem solving strategies. Showed that post-test is higher than 70% at the significant level .05. 

3) The satisfaction of students by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving strategies showed that students 

have satisfaction to these learning at the high level. 

 

Keywords: 4MAT Learning circle model, Polya’s porblem solving, Achievement, Satisfaction, One variable linear equation 
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บทคดัย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้  คือ ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถก่อนอบรมและหลังอบรมจากศูนย์

ฝึกอบรมภาคทฤษฎีมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยชุดข้อสอบ 20 ข้อ ที่ได้คัดเลือกมาจากคลังข้อสอบของกรมการขนส่งทางบกจ านวน 1000 ข้อ 

(11 หมวด) โดยมีจ านวนตัวอย่างในการทดสอบ 56 ตัวอย่าง และใช้สถิติ T-test เป็นเคร่ืองมือในการเปรียบเทยีบผลคะแนนระหว่างก่อน

อบรมและหลังอบรม แบ่งตัวอย่างเป็นช่วงอายุ 4 ช่วง คือ น้อยกว่า 20 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี และมากกว่า 41 ปี จ านวนผู้เข้าอบรมใน

แต่ละช่วงอายุ คือ 14  64  16 และ 6 เปอร์เซน็ต์ โดยผู้ เข้าอบรม 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร และ 10 

เปอร์เซน็ต์ เป็นประชาชนบริเวณใกล้เคียง จากผลการทดสอบตัวอย่างทั้งหมดพบว่าค่าสถิติ T-test หลังอบรมแตกต่างจากก่อนอบรมอย่าง

สิ้นเชิง คือ 14.5 และ 1.6 ตามล าดับ ส่วนการเปรียบเทยีบผลคะแนนก่อนอบรมในแต่ละช่วงอายุ พบว่าช่วงอายุมากกว่า 41 ปี มีค่าสถิติ T-

test มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ แต่ภายหลังการอบรมไม่แตกต่างกัน ในทางกลับกันช่วงอายุ 21 - 30 ปี มีค่าสถิติ T-test ก่อนอบรมและหลัง

อบรม 1.2 และ 12.2 ตามล าดับ มีความแตกต่างกนัอย่างสิ้นเชิง แสดงให้เหน็ว่าช่วงอายุดังกล่าวมีความสามารถในการเรียนรู้ ความรู้ ใหม่ ซ่ึง

สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางความคิดตามแนวคิดของเพียเจท ์และสื่อในการน าเสนอมีรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการศึกษา

ค้นคว้าที่ยืนยันว่ามนุษย์เรียนรู้จากการใช้ตามากที่สดุ ซ่ึงการเหน็และเข้าใจภาพน้ันจะท าให้จ าความคิดน้ันได้นาน 

  

ค าส าคญั: สถิติ T-test  ใบอนุญาตขับรถ  ศนูย์ฝึกอบรมมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

Abstract 

 The aim of this study is testing the knowledge of training participants about theoretical section before and after training 

from the NU license training center with 20 questions--random from 1000 questions of Department of Land Transport (11 

section). The number of samples for this study is 56 person and used T-test statistics for comparison the score of before and after 

testing. Divide the sample to 4 groups according to the age range such as 1) below 20 year-old 2) 21-30 year-old 3) 31-40 

year-old and 4) over 41 year old. The number of training participants in each age range were 14, 64, 16 and 6 percentage, 

respectively. The training participants over 90 percentage were student, the personnel of Naresuan University and 10 percentage were 

the people nearby NU. At the results, it found T-test statistics of after and before training very different (14.5 and 1.6 respectively). 

Comparison the score of before testing in each age range was found over 41 year-old, that have been T-test statistics more than 

another age range but after training was found not different. On the other hand, the before and after test result of the 21-30 age 

range have 1.2 and 12.2 respectively, It was very different and represent about the ability to learn of this age range, consistent with 

Piaget’s theory. Media presentation have appropriate, consistent with research confirmed that the human used learning from the most 

eyes, seeing and understanding the image remember idea a long time. 

 

Keywords: T-test statistics, License driver, NU license training center 
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ภาวะผูน้ าแบบเปลีย่นแปลงและภาวะผูน้ าแบบแลกเปลีย่นทีม่ีอิทธิพลต่อความคิด
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ความสมัพันธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลกับภาวะผู้น าแบบเปล่ียนแปลงและ

ภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน (2) ภาวะผู้น าแบบเปล่ียนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียนที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)  

การวิจัยนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณรูปแบบการส ารวจที่มีแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพว่า มีความเที่ยงตรงและความ

เช่ือถือได้เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตัวอย่าง จากประชากรคือบุคลากรบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจัย

ก าหนดขนาดของตัวอย่างตามการค านวณของ Yamane ซ่ึงก าหนดขนาดของตัวอย่างไม่น้อยกว่า 375 คน ณ ค่าความคลาดเคล่ือน 5% 

ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ผู้วิจัยเกบ็ตัวอย่างเพ่ิมขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างของการวิจัยนี้  จ านวน 385 

คน ส าหรับการวิเคราะห์เชิงอนุมานคือ ค่าสหสมัพันธเ์พียร์สนัและการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน  

ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลมีความสมัพันธ์เชิงแปรผันตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 กับ

ภาวะผู้น าแบบเปล่ียนแปลงและภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน มีค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์ (r
xy
) เท่ากับ .297 และ .352 ตามล าดับ (2) ปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลคือ ภาวะผู้น าแบบเปล่ียนแปลง สามารถอธิบายความผันแปรหรือมีอ านาจพยากรณ์ความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคลได้ถึงร้อยละ 16.1 หรือมีค่า R
2
 เท่ากับ .161 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  

 

ค าส าคญั: ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล  ภาวะผู้น าแบบเปล่ียนแปลง  ภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั 

 

Abstract 

 The purposes of this research were to study: (1) the relationship of the individual creativity, transformational leadership, 

and transactional leadership, (2) transformational leadership and transactional leadership influencing individual creativity.  

 This research employed a Quantitative Research considered as the survey model which was examined its quality 

through the validity and reliability as the instrument for data collection. The population was officer of CAT Telecom Pcl. The 

researcher determined the size of sample group according to the Yamane’s calculation determined the sample group for not 

less than 375 persons at the error value of 5%, and the reliability of  95%. The researcher extended the samples for 385 

persons more to increase the benefits of research and data analysis. The analysis by Inferential Statistics included Pearson’s 

correlation, and stepwise multiple regression analysis.  

 The research results revealed as follows:   

 (1) The individual creativity had the relationship by statistical significance at .001 level, as transformational leadership, and 

transactional leadership had the correlation coefficient (r
xy
) equal to .297 and .352, respectively.  

 (2) The factors influencing the individual creativity was the transformational leadership could describe the variance or 

had the predictive power or had the influence towards the individual creativity for 16.1%, or R
2
 equal to .161 by statistical 

significance at .001 level.  
 

Keywords: Individual creativity, Transformational leadership, Transactional leadership, CAT Telecom Pcl. 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง รปูแบบการโค้ช (Coaching) ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ

การโค้ช (Coaching) ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานี และน ารปูแบบการโค้ชที่พัฒนาไปทดลองใช้กบัคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สรุาษฎร์ธานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นต้นแบบและกลุ่มตัวอย่างที่จะทดลองใช้ Model ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มได้มาด้วยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ได้รูปแบบการโค้ชที่เรียกว่า PTVCA ซ่ึง

ประกอบด้วย Prepare (P) Time (T) Viewpoint (V) Communicate (C) Assessment (A) ซ่ึงสามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่อาจารย์คน

อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ได้ รวมทั้งสาม ารถน าไปเป็นแบบอย่างให้แก่

คณาจารย์ในสถาบันอุดมศกึษาอื่นๆ ได้ทั่วทั้งประเทศ 

 

ค าส าคญั: รปูแบบการโค้ช  

 

Abstract 

 The study aims to develop the model of coaching model of lecturers and take this improved one to experiment widely 

among the group of lecturers at Suratthani Rajabhat University. The model was conducted and tried out with the population of the 

lecturers as both the role group and the sampling group, which was chosen using the method of purposive sampling. The finding is 

PTVCA Model: Prepare (P) Time (T) Viewpoint (V) Communicate (C) Assessment (A). The finding reveals that these lecturers 

can be role models for other lecturers at Suratthani Rajabhat University, other Rajabhat Universities in southern Thailand, and other 

universities throughout Thailand. 

 

Keywords: Coaching model 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบันนี้กระแสการสร้างสรรค์ศลิปะร่วมสมัยทั้งของไทยและนานาชาติ ล้วนแล้วมีกระบวนการสร้างสรรค์ที่หลากหลายรปูแบบหรือ

รปูธรรมแตกต่างกนั ดังเหน็ได้จากประเภทผลงานทศันศลิป์ ได้แก่ จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม และศลิปะสื่อประสม เป็นอาท ิต่างกม็ี

กระบวนสร้างสรรค์ที่ปรากฏถึงการเปล่ียนแปลงออกไปจากขนบนิยมเดิมๆ ที่สบืเน่ืองกันมาอย่างมากมาย นับว่าเป็นการพัฒนาแสดงให้เหน็

ก้าวหน้าออกไปในแทบทุกมิติ ได้แก่ มิติทางรปูแบบ ทางเนื้อหา และทางกลวิธ ีตลอดจนเคร่ืองมือส าหรับการสื่อสารการสร้างสรรค์ศลิปะนั้นๆ 

แต่อย่างไรกต็ามคุณค่าทางศลิปะ หรือคุณค่าทางความงาม ที่เรียกว่า “คุณค่าทางสนุทรียภาพ” ในองคป์ระกอบของศิลปะกย็ังคงเป็นแก่นสาร

ที่ส าคัญที่สดุส าหรับกระบวนการสร้างสรรค์และแสดงให้เหน็ถึงระดับผลสมัฤทธิ์ของศิลปะอยู่เสมอ ทั้งน้ีสามารถพิจารณาได้อย่างดีที่สดุจาก

จุดมุ่งหมายอนัเป็นเจตนาในการสร้างสรรค์ศลิปะที่ศลิปินก าหนดขึ้น โดยทั่วไปแล้วในการสร้างสรรค์ศิลปะ สามารถจ าแนกแบ่งได้ออกเป็น 3 

ประเภทด้วยกนัดังนี้  ประเภทที่ 1 “ศลิปะเป็นภาษาแห่งความงาม” เป็นศลิปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่น าเสนอความงามหรือ

สนุทรียภาพทางรูปทรงเป็นส าคัญ (Formalism), ประเภทที่ 2 “ศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ ความรู้สกึ” เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการ

สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นการแสดงออกของ “เป็นภาษาแห่งอารมณ์ ความรู้สกึ” สะเทอืนใจเป็นคุณค่าส าคัญสดุ (Expressivism) และประเภทที่ 

3 “ศลิปะเป็นภาษาแห่งความคิด หรือภาษาแห่งความหมาย” เป็นศลิปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์เพ่ือให้ผลงานศิลปะเป็นเคร่ืองมือใน

การสื่อสาร ที่เป็นเร่ืองราว เกี่ยวกับชีวิต สังคม และโลก เพ่ือยกระดับจิตใจ และสังคมให้สูงส่งดีขึ้ น โดยเน้นคุณค่าส าคัญอยู่ที่ความคิด

(Instrumentalism) 

 ในการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research Project) การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์; ชุด ภพ-ภมูิของนามรูป (The 

creation of Visual Arts Poetry; Bhava-Bhumi of Namarupa) ดังกล่าวนี้  ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายการสร้างสรรค์ศิลปะ

อนัเป็นเจตนาที่ส าคัญอยู่ 2 ประการโดยบูรณาการผสมผสานประยุกต์เข้าด้วยกัน ได้แก่ แนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือสื่อสารว่า “ศิลปะ

เป็นภาษาแห่งความงาม” กบั “ศลิปะเป็นภาษาแห่งความคิด หรือภาษาแห่งความหมาย” 

 ในการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์ (The creation of Visual Arts Poetry) ชุดนี้  ได้ก าหนดให้มีรูปแบบหรือส่วนที่เป็น

รูปธรรม (Form): ที่แสดงกระบวนการทดลองสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะรูปแบบใหม่ขึ้ น ด้วยการน าศิลปะจากสองประเภท ที่มีทั้ง

คุณลักษณะคล้ายกนัและแตกต่างกนั ตลอดจนมีความสมัพันธก์นัพอสมควร มาบูรณาการประยุกต์แทรกเข้าด้วยกนัให้เกดิเอกภาพที่เหมาะสม

และลงตัวมากที่สดุ อย่างแรกกค็ือวิจิตรศิลป์ (Fine Art) ประเภททศันศิลป์ (Visual Arts) ได้แก่ จิตรกรรม (Painting) วาดเส้น (Drawing) 

และอย่างหลังคือวิจิตรศิลป์ (Fine Art) ประเภทกวีนิพนธ์ (Poetry) ได้แก่ ประเภทโคลง กลอนสภุาพ แม้ว่าทั้งสองล้วนมีรูปธรรม ที่ต้อง

มองเห็นรับรู้ดูได้ด้วยตาเป็นส าคัญเหมือนกันกต็าม แต่ทว่าในทางกลับกันแล้ว ต่างกม็ีสุนทรียธาตุ หรือสุนทรียภาษา ที่สื่อให้รับรู้ดูเห็นถึง 

รูปแบบ ความหมาย และความเข้าใจ รวมทั้งความรู้สกึที่ผิดแผกกัน เพราะว่าประเภททศันศิลป์ (Visual Arts) นั้น ใช้ภาษาทศันธาตุ ได้แก่ 

จุด เส้น ส ีแสง เงาและที่ว่าง สื่อแสดงถึงคุณค่าทางสนุทรียภาพทางศิลปะส่วนประเภทกวีนิพนธ์ (Poetry) ใช้ภาษาแห่งถ้อยค า ส านวนโวหาร 

การแปลความหมาย ความเข้าใจในสญัลักษณ์ (ผ่านตัวอกัษร) ต่างๆ ที่ผูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกนัเป็นประโยคอธบิายข้อความต่างๆ เพ่ือสื่อแสดง

ถึงคุณค่าทางสนุทรียภาพทางศลิปะหรือ “รส” แห่งกวีนิพนธต์ามหลักอลังการศาสตร์ 

ในการสร้างสรรค์งานทศันศลิป์กวีทรรศน์ (The creation of Visual Arts Poetry) ชุดน้ี นอกจากเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่แสดง

ให้เหน็ถึงการบูรณาเข้าด้วยกันระหว่าง ทศันศิลป์ (Visual Arts) กับกวีนิพนธ์ (Poetry) อย่างมีเอกภาพแล้ว ยังเป็นเคร่ืองประจักษ์ชัดว่า

“ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด หรือภาษาแห่งความหมาย” กับ “ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม” สามารถน ามาการบูรณาการผสมผสานกัน 

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือหรือพาหะแห่งความคิดที่บัญญัติขึ้ น (Concept) เป็นส าคัญ จนกลายเป็นการพัฒนาและเช่ือมโยงต่อยอดเกิด

ความก้าวหน้าการสร้างสรรค์ศลิปะให้แปลกใหม่อย่างมีคุณค่าทางสนุทรียภาพและมีอตัลักษณ์ที่พิเศษเฉพาะตัวออกไป 

 ส าหรับส่วนนามธรรมหรือเนื้ อหา (content) ผู้ วิจัยสร้างสรรค์ให้ความส าคัญพิเศษต่อความหมายและหัวข้อธรรมะใน

พระพุทธศาสนา ตามหลักของ “พุทธธรรม” สอนให้มองเหน็สิ่งทั้งหลายอยู่ในรูปของส่วนประกอบต่างๆ ที่มาประชุมกันเข้า โดยตัวตนแท้ๆ

ของสิ่งทั้งหลายน้ันหามีไม่ เมื่อแยกส่วนต่างๆ ที่มาประกอบกันเข้าน้ันออกไปหมดก็จะไม่พบตัวตนของสิ่งน้ันเหลืออยู่เลย แต่ทว่าให้



  การประชุมวิชาการ “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation งานสร้างสรรค์ 

- 151 - 

 

ความส าคัญพิเศษต่อความเกี่ยวข้องเร่ืองชีวิต โดยเฉพาะในด้านจิตใจหรือธาตุรู้  การแสดงส่วนประกอบต่างๆ จึงต้องครอบคลุม ทั้งวัตถุและ

จิตใจ หรือทั้งรปูธรรมและนามธรรมเป็นการแบ่งอย่างกว้างๆ ว่า “นามและรูป” หรือนามธรรมกับรูปธรรม ได้แก่ นามคือ จิต เจตสกิ กับรูป 

คือ รูปธรรม หรือรูปขันธ์ แต่กระนั้นกด็ีส่วนนามนั้น ยังแบ่งได้แยกย่อยอีกคือ จิตะวิญญาณขันธ์ เจตสกิ เวทนาขันธ์ สญัญาขันธ์ และสงัขาร

ขันธ ์เป็นต้น นอกจากเรื่อง “นามรปู” แล้ว ผู้วิจัยสร้างสรรค์มีความสนใจศึกษาเป็นพิเศษเกี่ยวกับ “ภพ-ภมูิ” ที่มีปรากฏในพุทธธรรมอย่าง

ส าคัญยิ่ง ได้แก่“ภพ” หมายถึงโลกเป็นที่อยู่ของสตัว์ ภาวะชีวิตของสตัว์มี 3 คือ กามภพ, รปูภพ และอรปูภพ (เทยีบเท่าคติภมูิ) หรือเรียกว่า 

ไตรภมูิ หมายถึง โลกยีภมูิทั้งสามนั่นเอง  

 ดังนั้น สมัฤทธผิลของการสร้างสรรค์งานทศันศลิป์กวีทรรศน์ (The creation of Visual Arts Poetry) ชุดนี้  มีจ านวนผลงานวาดเส้น

ดินสอด า, ดินสอส,ี ปากกาเคมี, ผสมผสานงานจิตรกรรมกลวิธ ีสอีะครายลิก, สนี า้มัน, สพีาสเทลชนิดน า้มัน ทั้งหมด 8 - 10 ภาพ ทั้งหมดนี้

บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในส่วนรูปแบบ (Form) และเนื้ อหา (Content) ตลอดจนกลวิธี (Technique) เป็นเคร่ืองยืนยันถึงนวัตกรรมการ

สร้างสรรค์ศิลปะที่ส าแดงอัตลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างเป็นรูปธรรมปรากฏขึ้ นมาอย่างชัดเจน ในการนี้ สามารถวิเคราะห์สรุปผลส าเร็จและ

ขั้นตอนการปฏบิัติงานสร้างสรรค์ได้ ดังนี้  โดยมีการแต่งบทร้อยกรองเป็นกวีนิพนธข์ึ้นก่อนแล้วจึงค่อยๆ พัฒนารูปแบบ เนื้ อหา ของกลอนนั้น

ให้ลงตัวเป็นบทกวีนิพนธ์ตามล าดับต่อไป ทั้งนี้ ก็อาศัยการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นผสมผสานงานจิตรกรรม ให้เกิดเป็นภาพแบบร่าง 

(Sketch) และพัฒนาขึ้ นเป็นผลงานขยายจริงขึ้ นตามล าดับ มีคุณค่ารูปแบบภาพสัญลักษณ์ เนื้ อหาเร่ืองราว ให้สอดคล้องคล้อยตามและ

เช่ือมโยง เข้ากับความคิดเป็นความบันดาลใจในการแต่งบทกวีนิพนธ์ จนสามารถน ามาสร้างสรรค์ศิลปะ แบบบูรณาการร่วมกันขึ้นใหม่ โดย

การเขียนบทกวีนิพนธน์ั้นเป็นลักษณะตัวอกัษรวิจิตร หรือตัวอาลักษณ์อนัเป็นรปูแบบเฉพาะตัว ผสานกลมกลืนกนัอย่างเป็นเอกภาพ  

 

ค าส าคญั: การสร้างสรรค์งานทศันศลิป์กวีทรรศน์  ภพหมายถึง ภพ 3 (ภาวะชีวิตของสตัว์, โลกเป็นที่อยู่ของสตัว์)  ภมูิหมายถึง ภมูิ 4 (ช้ัน

แห่งจิต, ระดับจิตใจ, ระดับชีวิต) 

 

Abstract 

Nowadays, the contemporary art created movement of the world has various styles for instance; painting, printed making, 

sculpture, mixed media, and etc. Each genre has developed its making process from the previous day which effects the change in 

almost every aspect such as form, content, procedure, and medium. However, the aesthetic value of the art is strongly concerned with 

art composition; the outcome of the completed piece is always revealed the level of achievement which determined the purpose of 

creator. Generally, art production can be categorized into three types. Firstly; formalism, art is the language of beauty. The purpose of 

this type emphasizes on compositional elements of making process. Secondly, expressivism-an artistic style of critical emotion and 

feeling such as depression; an artist wants to depict about subjective emotions which arouse inside. Finally, art is a language of 

thoughtfulness or meaning. The purpose of this genre is for being a communication tool which presents a story of way of life, society, 

and the world. In addition, the artist intends to elevate mind and society by focusing on the core values of the idea. This type is called 

instrumentalism. 

  For this creative research project - visual art poetry creation in the series of Bhava-Bhumi of Namrupa has two objectives which 

are intercommunicated art integration and adaptation of art as a language of beauty and interpretation. In the creative procedure, form 

is acted as an innovation of a new art style by combining both two related art genres which have similarly and differentially 

characteristics. The new established type reveals perfect proportion and unity. Although the concrete form of both visual art using 

painting and drawing and poetry using Thai octameter poem-Klansupap have to be view by vision, they have different aesthetic 

element because of their diverse elements; visual art elements are point, line, colour, tone, shade, shadow, and space while poetry 

language element are word, phraseology, interpretation, and understanding letter symbolism. The poetry elements are put together into 

a sentence in order to present aesthetic value of art or taste of poetry by relied on literature rules. Despite the unity of the art work, it 

also indicated that art is the language of thoughtfulness or denotation and the language of beauty that can be integrated to create new 

art genre with aesthetic values and an identity.  
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In part of content, the meaning and Buddhism morality are the main topic of creation because Dharma teaches to see thing 

in term of components with compounded parts. The mere existence of the thing is nothing so that mind is focused as the most 

important part of life. The various components symbols are denoted both material and mind, on the other hand concrete and abstract 

are called name and form for example name as a mental and matter as a concrete or Skandhas. The substitutes of name are Chita-

mind, Vinnana Skandhas-consciousness, Vedana Skandhas-sensation, Sanna Skandhas-perception, Sankhara Skandhas-mental 

formation, and so on. In addition, this creative research has particular studied about “Bhava-Bhumi” in Buddhist morality with 

included Bhava (the continuity of life and death) -place where organism is living. The living organism condition has three states 

named Tri-Bhumi (three stages) which are Khamma Bhumi, Rupa (form) Bhumi, and Arupa Bhumi.  

The result of this project is achieved perfectly as in the objective. There are totally 8 - 10 paintings using pencil, color, 

and marker drawing; acrylic; oil; and oil pastel as mediums. The new style of creative art innovation is successfully confirmed and 

revealed the unity of the art work in a combination of form, content, along with technique. Additionally, the new unique style is 

working as an obvious artist identity. In conclusion, the achievement analysis and working process can be described as the following; 

first, the verse poetry is composed then gradually develops a style that fits the content of the poem. Next, in visual art part begins 

with sketching the idea of form and content using drawing and painting techniques then improve the sketch to an actual decision size 

painting. In the poetry part, fine characters and singular form of scribes are mixed and become oneness. The completed paintings of 

visual arts poetry; Bhava-Bhumi of Namarupa are revealed the unity of visual element of visual art that perfectly blend with the 

poetry language element and content. 

 

Keywords: The creation of visual arts poetry, Existence; sphere, Planes of consciousness; planes of existence; degrees of spiritual 

development 
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บทคดัย่อ 

 การสื่อความหมายจากการรับรู้รปู เสยีง กล่ิน รส สมัผสั และธรรมารมณ์ ที่เรียกว่าอายตนะภายนอก (External Sense) ของมนุษย์

ผ่านอนิทรีย์ 6 คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ที่เป็นอายตนะภายใน (Internal Sense) ซ่ึงเป็นตัวเช่ือมต่อภายในตัวมนุษย์นั้น นับเป็นต้นทาง

แห่งการเกดิราคะ โมหะ และโทสะ ซ่ึงเป็นหนทางแห่งทุกข์อนัเป็นเร่ืองสากลที่ปุถุชนยากจะหลีกเล่ียง หากปราศจากการรู้ เท่าทนัแห่งเหตุปัจจัย 

หนทางแห่งทุกข์น้ีนับเป็นธรรมดาสามัญที่เกิดขึ้ นอยู่เป็นนิจในชีวิตของผู้คน การรู้ เท่าทันเหตุปัจจัยดังกล่าวของแต่ละบุคคลทั้งในด้านส่วน

บุคคล และสภาวะแวดล้อม จ าต้องผ่านการพินิจพิเคราะห์ด้วยสติปัญญาอย่างแยบคายและทนัท่วงท ีเพ่ือหลีกหนีหรือบรรเทาเบาบางราคะ 

โมหะ และโทสะ อันจะน ามาซ่ึงความสขุสงบอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์จึงได้ใช้งานทศันศิลป์สาขาประติมากรรม เป็นเคร่ืองมือในกา ร

สื่อสารเพื่อแสดงถึงเร่ืองการรับรู้ของมนุษย์ผ่านอายตะ 6 อันเป็นต้นทางแห่งทุกข์ โดยมีจุดมุ่งหมายแห่งการสร้างสรรค์เพ่ือ 1) ศึกษาทฤษฎี

แนวคิดทางศิลปะและข้อมูลข่าวสารเพ่ือก าหนดเนื้ อหาด้านศิลปะ 2) สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สาขาประติมากรรมจ านวน 6 ผลงาน 3) 

เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์สู่สาธารณะชน และ 4) ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสนุทรียศาสตร์ต่อสงัคม จากการศึกษาแนวคิดทางศิลปะและ

ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันท าให้ก าหนดส่วนของเน้ือหาของผลงานเป็นสองเร่ืองที่เป็นเร่ืองของ “การรับรู้ ” และ “ความลับ” และใช้ทฤษฎี

องค์ประกอบของงานทศันศิลป์ ในการสร้างทศันธาตุทางศิลปะ (Visual Element) ตามกระบวนการสร้างสรรค์รูปทรง ของการสร้างผลงาน

ทศันศลิป์ สาขาประติมากรรม ประเภทประติมากรรมลอยตัว ผ่านตัววัสดุศิลาแลงและปูนป้ัน ตามเทคนิควิธีการแกะสลักหินและป้ันปูนเป็น

หลัก จนได้ผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์รวม 6 ผลงาน ซ่ึงได้ท าการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ในลักษณะการร่วม

แสดงแต่ละช้ินงาน และการแสดงเดี่ยวผลงานรวม ส าหรับการจัดแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะน้ันนับเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางด้าน

ความงดงามตามหลักสนุทรียศาสตร์ของผลงานสร้างสรรค์ทศันศิลป์เร่ืองอายตนะ 6 ต่อสังคมที่ได้รับความสนใจจากผู้ชม ทั้งที่เป็นศิลปิน

นานาชาติ ศิลปินไทยช้ันน า และผู้สนใจทั่วไป ในแง่ของการร้อยเรียงเนื้ อหาและรูปทรงของผลงานด้วยทักษะเชิงช่างและประสบการณ์ของผู้

สร้างสรรค์ ที่สื่อสารออกมาได้อย่างเป็นเอกภาพ สามารถสื่อสารและสะกิดใจผู้ชมได้ตามเจตนาของผู้สร้างสรรค์ถึงต้นทางแห่งทุกข์อันเป็น

สจัจะ 

 

Abstract 

   The awareness interpretation of human from what they perceive in form of external senses which are image, sound, odor, 

taste, touch and sentiment are connected and interacted with internal senses organs which is called organ object (Inthre 6)-ear, eye, 

nose, tongue, body, and mind. An interaction between sense objects and sense organs is cause of want, infatuation, and rage which 

direct distress to person as usual. No one can avoid from unhappy feeling unless they knew caused of suffering. In order to escape 

from miserable, each one has to be aware of him/her and surrounding by using carefully and immediately concentration with 

consciousness and knowledge. According to the above studied, I choose visual art in form of sculpture to express and communicate 

my idea about perception through the six senses which is cause of suffering. The objective of the creative is to 1) studied art concept 

and theory along with related information for visual art theme that lead to content of the art works, 2) created six sculptures, 3) 

exhibited the sculpture, and 4) encouraged the aesthetic value of the sculpture to public. After the literature review, the concept and 

subject of the sculptures had been created into two subjects which are perception and secret. Subsequently, concerning about 

composition art theory; the form of sculptures was created by using visual element. The three dimensional sculptures were produced 

using laterite and stucco as mediums with engraving and sculpting techniques. In conclusion, the six sculptures were completed and 

exhibited to the public at both national and international stages. Due to the fact that the art works have been displayed to the public, 

the valuable endorsement of the art aesthetic has been realized about the harmoniousness and unity of content and form by viewers 
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which are international artists, Thai leading artists, and interested viewers. In addition, the sculptures can represent my idea about the 

root of distress as a truth and successfully remind and communicate with the audiences. 
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บทคดัย่อ 

  การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศกึษา คือ 1. ศกึษาทฤษฎีแนวคิดทางศลิปะและข้อมูลข่าวสารเพื่อก าหนดเนื้ อหาด้านศิลปะ 

2. สร้างสรรค์ศลิปะภายใต้กรอบแนวคิดปัจเจกภาพพฤติกรรมทางร่างกายในกระบวนการเกี่ยวกบัข่าวสารข้อมูลจ านวน 6 ผลงาน 3. เผยแพร่

ผลงานการสร้างสรรค์สู่สาธารณะชน 4. ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสนุทรียศาสตร์ต่อสงัคม โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ที่เกิด

จากการศกึษาข้อมูลการรับรู้ ข่าวสาร อันส่งผลต่อพฤติกรรมด้านร่างกายและจิต เพราะมนุษย์ไม่ได้สื่อสารโดยใช้ภาษาเพียงอย่างเดียว ความ

พิเศษของมนุษย์ คือ สามารถที่จะใช้สิ่งต่างๆ มาสื่อความหมายได้หลากหลายมาก เช่น การใช้ค าพูดเป็นเคร่ืองสื่อสาร ใช้ลักษณะสหีน้าท่าทาง

เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สกึ ใช้ร่างกายและเคร่ืองแต่งกายเพ่ือสื่อสถานะทางสงัคมเป็นต้น และเมื่อมนุษย์น าลักษณะการรับรู้ดังกล่าวมาพัฒนา

เป็นชุดข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นข้อมูลจริงและข้อมูลลวง ชุดข้อมูลต่างๆ จึงพัฒนาขยายผลเพ่ือให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่างหลากหลาย เมื่อมนุษย์

รับรู้ ชุดข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ และส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกาย จากผลดังกล่าวผู้วิจัย

ได้น ามาวิเคราะห์แปลค่าออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์เพ่ือสะท้อนภาพลักษณะถึงผลกระทบที่มีต่อความรู้ สึกในแง่ลบและมี

ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจถูกแสดงออกผ่านทางร่างกาย ผู้วิจัยใช้การแทนค่าโดยการสร้างรูปทรงทางศิลปะที่บ่งบอกถึงความผิดปกติทาง

ร่างกายที่แสดงออกมา ผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวจะเป็นภาพสะท้อนและเช่ือมโยงให้ผู้ที่ได้ศกึษารับรู้ เกิดความตระหนักทั้งในแง่ของ

ความคิดและแง่ของความงามในทางศลิปะ 

 

Abstract 

 The purposes of this research were (1) to study the concept art theory and information for setting artistic content, (2) to 

create the art under individual concept of physical behaviors on collecting data process with 6 art works, (3) to distribute the creative 

works to the public, and (4) to promote the aesthetic value to society by using visual art’s creative process that happening from the 

study of information perception and effecting on both physical and mental behaviors because the man does not communicate by using 

language only. The specialty of mains able to use things for communicating very versatile meaning such as use words to be the 

communicating tool, use facial expressions to convey emotions, use body and costumes to convey social status, and etc. When man 

took the kinds of perceptions above to develop and made them to be data sets that were both true and false data sets, they developed 

and expanded the results for having diversity perception. When man got the data sets above, it effected both positive and negative 

ways. In addition, it effected on the behaviors that showing via physical expression. As a result, the researcher analyzed and 

interpreted them to be creative painting work for reflecting the images to the effect of negative feeling that effecting on both physical 

and mental expressions showing through the body. The researcher used the substitution by creating artistic shapes that indicating 

abnormal physical expression. The creative painting work above would be the reflected image and would connect to those who have 

studied knowing this matter and having awareness both in terms of ideas and the sense of beauty in art. 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบันสงัคมเหน็คุณค่าและความต้องการทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ประเทศยิ่งพัฒนา ปัญหากเ็กิดมากเท่านั้น ไม่รู้จักพอ 

เพียงคิดว่าน่ีคือทุกคนยอมรับและเป็นสิ่งวัดระดับฐานะทางสงัคมในปัจจุบัน ผลการวิจัยผลงานสร้างสรรค์คร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษา

ทฤษฎีแนวคิดทางศลิปะและข้อมูลข่าวสารเพื่อก าหนดเนื้อหาด้านศลิปะ 2. สร้างสรรค์ศลิปะภายใต้กรอบแนวคิดจากพฤติกรรมการแสดงออก

จากสภาวะจิตใจของมนุษย์ 3. เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์สู่สาธารณะชน 4. ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ต่อสงัคม โดยใช้

กระบวนการสร้างสรรค์ทางทศันศลิป์ที่เกดิจากการสร้างสรรค์ศลิปะจากข้อมูลข่าวสารและสภาพสงัคมปัจจุบันตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์โดย

มุ่งความสนใจที่ขบวนการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีความสมัพันธ์กับสภาพความเป็นจริงของการใช้ชีวิตในสังคม โดยผ่านทางการแสดงออกจาก

พฤติกรรมต่างๆ จากจิตใต้ส านึกของมนุษย์และน าไปสู่ปัญหาแก่สังคม โดยจะสื่อความหมายผ่านทางผลงานสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทาง

ประติมากรรม จากผลดังกล่าวผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์และแปลความหมายตัวช้ินงานเพ่ือสะท้อนภาพลักษณ์ถึงผลกระทบที่มีต่อความรู้สกึทาง

ร่างกายและจิตใจของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผู้วิจัยได้ใช้การแทนค่าการสร้างด้วยรูปทรงทางศิลปะที่บ่งบอกถึงความคิดและความ

จริงของมนุษย์ โดยผ่านช้ันเชิงทางด้านศิลปกรรมเพ่ือให้เกิดภาพสะท้อนพฤติกรรมความอยากของมนุษย์ในปัจจุบันได้ชัดเจนมากขึ้น ใน

รปูแบบผลงานสมัยใหม่ เพื่อเป็นการตอกย า้เตือนต่อการใช้ชีวิตให้มีความสขุได้อย่างเหมาะสม ไม่เกินความจ าเป็นต่อชีวิตของคนเราและจาก

ผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตทุกชีวิตให้ได้ตะหนักรู้ทั่วกนั 

 

ค าส าคญั: ประติมากรรม  มนุษย์  พฤติกรรม  แรงปรารถนา 

 

Abstract 

At present, social esteem and demand more psychological value objects, the more development was the more problem was 

as much. Although it is an insatiate need, but people accepted and respected it as the value level in current social. The creative project 

set a gold on (1) Theoretical study of the concept of art and social information to embody the content of works of art. (2) Creating a 

works of art with the conceptual framework regarding behavioral and the state of the human mind. (3) Exhibition of creative works 

to the public (4) Introducing the virtues of aesthetics to society. This project is using the creative process through visual art 

embodying from the information, news, and current social situations, focusing on the relation between the creativity process and the 

fact of social living condition through the social behavior, conscious and subconscious, which leading to various social problems. The 

said contents will be created through the works of sculpture. From these results, researcher have analyzed and interpreted the work of 

art to reflect the image and the impact that has on the perception through human body and mind, both direct and indirect. Researcher 

creates an artistic form to bring a representation of thought and truth of human beings through the art of modern sculpture in order to 

present, more clearly, a reflection of human appetite behaviors in current society. Hence, to emphasize, warning of living happy 

requirement, appropriately, not insatiable to human life and these would be beneficial in building up cognizant to all life. 

 

Keywords: Sculpture, Human, Behavior, Desire  
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สิทธิบตัรการออกแบบผลิตภณัฑล์วดลายแผ่นจกัสาน 

นิรัช สดุสังข์ 

 

Patents of Pattern of Wickerwork Design 

Nirat Soodsang 

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

Faculty of architecture, Naresuan University 

Corresponding author. E-mail: drnirat@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการการออกแบบลวดลายจักสานไม้ไผ่เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมภมูิปัญญา

ไทย 2) เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลวดลายแผ่นจักสานไปยังกลุ่มจักสานศิลปะประดิษ ฐ์ อ าเภอ วัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

วิธีด าเนินการวิจัย คือ ศึกษาขั้นตอนการจักสานของกลุ่มจักสาน ทดลองออกแบบลวดลายจักสาน ยกร่างขั้นตอนและท าตามกระบวนการที่

ออกแบบไว้ น าไปถ่ายทอดให้กบักลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่าได้ กระบวนการออกแบบลวดลายมี 8 ขั้นตอน ได้แก่1) การค้นหาแรงบันดาล

ใจในการออกแบบลวดลาย 2) การออกแบบร่างแบบ 3) การออกแบบลายบนกระดาษกราฟ 4) การปรับปรุงลวดลาย 5) การจัดเตรียมวัสดุ 

6) การสานตามลวดลายที่ออกแบบไว้ 7) ยื่นขอจดสทิธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แผ่นลวดลายจักสาน 8) การน าลวดลายไปสานเป็น

ผลิตภณัฑร์ปูแบบต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ในทางพาณิชย์ ผลการทดลองกระบวนการกบักลุ่มตัวอย่างพบว่า สามารถปฏบิัติงานตามขั้นตอนทั้ง 

8 ขั้นได้เป็นอย่างดีสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการจนเกดิเป็นลวดลายใหม่ๆ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ วิธกีารถ่ายทอดโดยใช้กระบวนการ การ

อธิบายให้กลุ่มฟังพร้อมมีตัวอย่างแผ่นลายจักสานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้ นมาใหม่ เพ่ือให้กลุ่มทดลองสานและปรับปรุงลายให้เหมาะสมพร้อม

น าไปใช้กบัรปูทรงที่ต้องการในอนาคต 

 

ค าส าคญั: สทิธบิัตร  ลวดลาย  จักสาน 

 

ตวัอย่างผลงานการสรา้งสรรค ์

ผลจากการด าเนินการโครงการพบว่า การออกแบบลวดลายจักสาน โดยการน าองค์ประกอบทางศลิปะ จุด เส้น ส ีรปูร่าง รปูทรง มา

สร้างสรรค์มาผูกลาย ร้อยเรียงกัน โดยผ่านเทคนิคการสาน ให้เป็นแบบแผนตามลักษณะที่ก าหนดไว้ ในการวิจัยคร้ังน้ีสามารถแบ่งลวดลาย

เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) การจัดวาง ลวดลายเป็นเส้นนอน-ตั้ง แนวซิกแซ๊ก แนวโค้ง 2) การจัดวางรูปแบบพ้ืนที่ เหล่ียม (ด้านเท่า ผืน

ผ้า ขนมเปียกปูน ห้าเหล่ียม หกเหล่ียม แปดเหล่ียม) ในที่น้ีผู้วิจัยได้ออกแบบลวดลายทั้งหมดไว้ 56 ลวดลายที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สนิ

ทางปัญญา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย ซ่ึงลายต่างๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ อย่างไรกต็าม

อาจจะมีบางลายที่ยังไม่เหมาะสมส าหรับการน าไปขึ้นรปูเป็นผลิตภณัฑ ์3 มิติได้ เนื่องมาจาก ความชัดเจนของลวดลายและองค์ประกอบลายไม่

โดดเด่นชัดเจน บางลายเทคนิคการสานมีการยกและข้ามเส้นตอกมากไปท าให้ได้ลายที่ไม่แขง็แรง ไม่แนบกับตัวช้ินงานจึงควรปรับลวดลายให้

แน่นขึ้น ขอยกผลงานการออกแบบจ านวนตัวอย่าง 9 ลวดลาย เป็นกรณีศกึษา ได้แก่ 
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รูปท่ี 1 แผ่นลายจักสารที่ได้รับสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภณัฑเ์ลขที่ 36587 และการน าลายไปประยุกต์ใช้สานแจกนัปากเลก็สงู 35 

เซนติเมตร ก้นผ่าศนูย์กลาง 35 เซนตเิมตร ลักษณะลายเป็นลายยกดอกอยู่ในรปูสี่เหล่ียมด้านเท่า Pantone Color รหัส 384 

 

    
 

รูปท่ี 2 แผ่นลายจักสารที่ได้รับสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภณัฑเ์ลขที่ 36261 และการน าลายไปประยุกต์ใช้สานแจกนัสงู 34 เซนติเมตร 

เส้นผ่าศนูย์กลาง 10 เซนติเมตร ลักษณะลายเป็นรปูใบพัด โดยก าหนดลายทศิทางแนวเฉียง Pantone Color รหัส 295/206 

 

    
 

รูปท่ี 3 แผ่นลายจักสารที่ได้รับสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภณัฑเ์ลขที่ 36260 และการน าลายไปประยุกต์ใช้สานบนแจกนัสงู 34 เซนติเมตร 

เส้นผ่าศนูย์กลาง 10 เซนติเมตร ลักษณะลายสี่เหล่ียมขนมเปียกปูน สลับลายรปูวงรีทศิทางเป็นแนวตั้งสลับกนั Pantone Color รหัส 296 

        

    
 

รูปท่ี 4 แผ่นลายจักสารที่ได้รับสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภณัฑเ์ลขที่ 36264 และการน าลายไปประยุกต์ใช้สานบนแจกนัสงู 24 cm. ปาก

แจกนัเส้นผ่าศนูย์กลาง 9 cm. ก้น 17 cm.ลักษณะลายเป็นรปูดอกไม้ 2 กลุ่มใหญ่มีลายสี่เหล่ียมขนมเปียกปูนประกอบลายด้านบนและล่าง 

Pantone Color รหัส 215/2627 
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รูปท่ี 5 แผ่นลายจักสารที่ได้รับสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภณัฑเ์ลขที่ 36272 และการน าลายไปประยุกต์ใช้สานบนแจกนัสงู 34 เซนติเมตร 

ปาก 5 cm ก้นเส้นผ่าศนูย์กลาง 14 ลักษณะลายเป็นดอกไม้สลับกนัในแนวนอน Pantone Color รหัส 2627/349 

 

    
 

รูปท่ี 6 แผ่นลายจักสารที่ได้รับสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภณัฑเ์ลขที่ 36276 และการน าลายไปประยุกต์ใช้สานกระบุงสงู 25 เซนติเมตร ปาก

กระบุงเส้นผ่าศนูย์กลาง 35 เซนติเมตร ลักษณะลายเป็นรปูขอสลับซ้ายขวาทศิทางแนวตั้ง Pantone Color รหัส 4695/561 

 

    
 

รูปท่ี 7 แผ่นลายจักสารที่ได้รับสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภณัฑเ์ลขที่ 36256  และการน าลายไปประยุกต์ใช้สานตะกร้าสงู 18 cm รปูทรงวงรี

ขนาด 30 cm กว้าง 28 cm ลักษณะลายสี่เหล่ียมสลับกนัไปมา Pantone Color รหัส 2695/4695 
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รูปท่ี 8 แผ่นลายจักสารที่ได้รับสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภณัฑเ์ลขที่ 36277 และการน าลายไปประยุกต์ใช้สานตะกร้าสงู 20 เซนติเมตร ปาก

เส้นผ่าศนูย์กลาง 28 เซนติเมตร ลักษณะลายตรงกลางยกดอก ด้านบนและล่างเป็นลายประกอบสมมาตร Pantone Color รหัส 546/212 

 

 

 
 

รูปท่ี 9  แผ่นลายจักสารที่ได้รับสทิธบิัตรการออกแบบผลิตภณัฑเ์ลขที่ 36593 และการน าลายไปประยุกต์ใช้สานกระเป๋าหิ้ ว ขนาดความสงู 18 

เซนติเมตร กว้าง 20 เซนติเมตร ลักษณะลายใช้รปูทรงเรขาคณิตสี่เหล่ียมสลับกนั Pantone Color รหัส 519 

 

 ผลการทดลองการเลือกใช้สโีทนต่างๆ ที่เหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ ซ่ึงอาจเป็นไปได้ในหลายมิติน้ัน ขึ้นอยู่กับการน าลวดลาย

ไปใช้สานเป็นรูปทรงประเภทไหน และกลุ่มผู้ใช้ที่งาน หากเป็นวัยผู้ใหญ่นิยมใช้กลุ่มสนี า้ตาล น า้เงิน ม่วงเข้ม ในขณะที่วัยรุ่นนิยมใช้สสีดใส 

เช่น สแีดง ชมพู เขียวเป็นต้น ส าหรับการทอลองย้อมสจีากเส้นตอกไม้ไผ่ ควรมีการฟอกสก่ีอนย้อมสจีริงเพ่ือให้ได้สตีามที่ต้องการ อย่างไรก็

ตามการย้อมสตีอกไม้ไผ่ มักมีข้อจ ากดัเร่ืองการย้อมสใีห้ตรงกบัรหัสส ีเพราะไม้ไผ่แต่ละคร้ังที่น ามาใช้เมื่อน ามาย้อมอาจให้สไีม่เหมือนกนัหรือ

สไีม่สม ่าเสมอกนั ผู้ผลิตต้องควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบให้ได้มาตรฐานเดียวกนั 
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บทคดัย่อ 

การประเมินคุณภาพดินช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้ น งานวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมิน

คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา เคมี และกายภาพของดินจากแปลงข้าวเกษตรอนิทรีย์ ที่ท  าการเกษตรระยะเวลา 1 – 2 ปี, 5 – 6 ปี และมากกว่า 

10 ปี โดยแยกเช้ือบนอาหารเล้ียงเช้ือชนิดต่างๆ ได้แก่ Plate count agar (PCA), Czapek 's medium, Internation streptomycetes project 2 

(ISP2), Carboxymethylcellulose agar (CMC), Nitrogen free medium (NFM), Pikovskaya 's medium และ Aleksandrov medium ด้วย

วิธี pour plate พบว่า มีจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดที่เจริญบนอาหาร PCA ระหว่าง 105-106 CFU/g ส่วนบนอาหารเล้ียงเช้ือชนิดอื่นๆ พบ

จ านวนจุลินทรีย์อยู่ระหว่าง 102-105 CFU/g ซ่ึงดินทุกตัวอย่างพบแบคทเีรียเป็นส่วนใหญ่  ดินตัวอย่างมีปริมาณอนิทรียวัตถุอยู่ระหว่าง 0.98 

- 1.98 เปอร์เซน็ต์ พบปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ระหว่าง 3.90 - 4.30 และ 10.0 - 44.0 มิลลิกรัมต่อกโิลกรัม ตามล าดับ มีค่า

ความเป็นกรด-ด่าง อยู่ระหว่าง 4.70 - 5.30 ดินมีค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่าง 0.92 - 1.47 กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร และมีปริมาณน า้

ในภาคสนามอยู่ระหว่าง 22.70 - 44.37 เปอร์เซน็ต์โดยน า้หนัก ส่วนการน าน า้ของดินในสภาพอิ่มตัวด้วยน า้ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.19 - 0.46 

เซนติเมตรต่อช่ัวโมง ซ่ึงจากผลการทดลองข้างต้นเป็นการประเมินคุณภาพดินเริ่มต้นของดินก่อนการปรับปรุงคุณภาพดินในแปลงข้าวเกษตร

อินทรีย์ และผลดังกล่าวเป็นข้อมูลในการแนะน าแก่เกษตรกรเพ่ือการจัดการดิน รวมทั้งจะมีการตรวจติดตามคุณภาพดินหลังจากเกษตรกรมี

การปรับปรงุดินโดยวิธกีารทางชีวภาพตามค าแนะน า ที่อาจมีส่วนช่วยเพ่ิมผลผลิตในด้านปริมาณและคุณภาพในการผลิตข้าวอนิทรีย์ต่อไป 

 

ค าส าคญั: การประเมิน  คุณภาพดิน  ข้าวอนิทรีย์  การแยกเช้ือ 

 

Abstract 

Evaluation of soil quality can increase efficiency of organic farming systems. The present study aimed at evaluating the 

quality of microbiological, chemical and physical properties of organic rice soil for 1 - 2 years, 5 - 6 years and more than 10 years. 

The microbiological characterization of soil was done by pour plate technique on Plate count agar (PCA), Czapek’s medium, Internation 

streptomycetes project 2  ( ISP2 ) , Carboxymethylcellulose agar (CMC), Nitrogen free medium (NFM), Pikovskaya’s medium and 

Aleksandrov medium. The microorganisms on PCA were found between 105-106 CFU/g and on other medium between 102-105 

CFU/g. Most of bacteria were found in soil samples. The soil samples showed pH between 4.6 - 5.3. The organic matter content of 

soil samples were between 0.98 - 2.12 %. The content of phosphorus and potassium in soil were between 3.0 - 10.0 and 10.0 - 

53.0 mg/kg, respectively. Soil samples showed bulk density, field water content and saturated hydraulic conductivity between 0.92 - 

1.52 g/cm3, 20.93 - 44.37 % by weight and 0.19 - 45.57 cm/hr, respectively. 

The results above showed the quality of the soil before improve soil quality in organic rice fields and can be introduced to 

farmers for soil management. The soil quality will be monitored after the farmers have improved soil by biological methods follow as 

the instructions. It might be increased the productivity in terms of quantity and quality of organic rice production. 

 

Keywords: evaluation, soil quality, organic rice, isolation 
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บทน า 

เกษตรอนิทรีย์ เป็นระบบเกษตรที่ไม่มีการใช้สารเคมีสงัเคราะห์ทุกชนิด การปรับปรุงดินเพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์

ของดินเป็นหัวใจหลักของการท าเกษตรอินทรีย์ที่จะช่วยเพ่ิมผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ซึ่ง Melero et al., 

2006 ได้เปรียบเทยีบดินจากแปลงเกษตรเคมีและเกษตรอนิทรีย์ หลังจากท าการเกษตร 4 – 6 ปี พบว่า ดินจากแปลง

เกษตรอนิทรีย์มีปริมาณอนิทรีย์คาร์บอนทั้งหมด ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ชีวมวลของจุลินทรีย์ และมีกจิกรรม

ของเอนไซม์ เพ่ิมขึ้นมากกว่าดินจากแปลงเกษตรเคมีและยังได้ผลผลิตจากแปลงเกษตรอินทรีย์สูงกว่าเกษตรเคมี และ

ลักษณะทางชีวเคมีของดินกม็ีความสมัพันธเ์ชิงบวกกบัปริมาณอนิทรีย์คาร์บอน และปริมาณสารอาหาร นอกจากนี้  Lopes 

et al., 2011 ประเมินความหลากหลายของแบคทีเรีย และคุณสมบัติทางกายภาพของดิน พบว่า กิจกรรมของจุลินทรีย์

ของแปลงนาข้าวเกษตรอนิทรีย์และเกษตรเคมี มีความคล้ายคลึงกนั ยกเว้นในช่วงเดอืนมิถุนายน การท างานของเอนไซม์

ในดิน ปริมาณน า้และจ านวนเชื้ อรามีการเปล่ียนแปลง และมีความหลากหลายของจุลินทรีย์ในแปลงข้าวเกษตรอินทรีย์

มากกว่าในแปลงเกษตรเคม ีค่าความเป็นกรด-ด่าง มกีารเปล่ียนแปลงมาก ซึ่งในการท าเกษตรอนิทรีย์ของไทย เกษตรกร

ยังประสบปัญหาด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ส่งผลท าให้สินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาสูงกว่าสินค้าเกษตรทั่วไป 

ขณะที่แนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรีย์มคีวามต้องการมากกว่าการผลิต วัตถุประสงคใ์นงานวิจัยนี้  จึงต้องการ

ประเมินคุณสมบัติของดินจากแปลงข้าวเกษตรอินทรีย์ที่ท  าการเกษตรระยะเวลาต่างๆ ก่อนการปรับปรุงดิน โดยประเมนิ

คุณสมบัติทางจุลชีววิทยา ทางเคมี และลักษณะทางกายภาพของดิน เพ่ือช่วยให้ทราบถึงคุณภาพของดินเริ่มต้นก่อนการ

ปรับปรุงดิน และเป็นข้อมูลแนะน าแก่เกษตรกรในการใช้วิธกีารทางชีวภาพเพ่ือการปรับปรงุบ ารงุดิน ซึ่งหลังการปรับปรงุ

ดินโดยวิธีการทางชีวภาพของเกษตรกรจะมีการตรวจติดตามประเมินคุณภาพดินอีกคร้ัง ที่อาจส่งผลต่อปริมาณและ

คุณภาพของผลผลิต ของข้าวอนิทรีย์ กน่็าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาการผลิตสนิค้าเกษตรอนิทรีย์ของไทย ท าให้

ช่วยเพ่ิมศักยภาพการแข่งขนัของสนิค้าไทยในตลาดโลก และยังจะช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรีย์ของไทยสามารถ

เตบิโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การเก็บตวัอยา่งดิน 

เกบ็ตวัอย่างดนิจากแปลงนาข้าเกษตรอนิทรีย์ ที่ระยะเวลาท าเกษตรอนิทรีย์ 1 – 2 ปี (อ าเภอสนัก าแพง) 5 - 6 ปี 

(อ าเภอสนัทราย) มากกว่า 10 ปี (อ าเภอแม่ริม) ในจงัหวัดเชียงใหม่ โดยเกบ็ตวัอย่างในช่วงฤดูกาลหลังการเกบ็เกี่ยวข้าวแล้ว ท า

การเกบ็ตวัอย่างดนิที่อยู่บริเวณ 4 มุม และบริเวณกึ่งกลางของแปลงนาข้าว จากนั้นน าดนิมาคลุกรวมกนั แล้วผึ่งดนิให้แห้งเพ่ือรอ

การวเิคราะห์ต่อไป 

การศึกษาคุณสมบติัต่างๆ ของดิน 

 การศึกษาคุณสมบัติทางจุลชีววิทยาของดิน โดยน าตัวอย่างดินมาท าการเจือจางแล้วเพาะเลี้ ยงลงบนอาหารเลี้ยง

เชื้ อชนิดต่างๆ 7 ชนิด ได้แก่ Plate count agar (PCA) (นับจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด) Czapek’s medium (แยกเชื้ อรา) 

Internation streptomyces project 2 (ISP2) (แยกแอคตโินมยัซีส) Carboxymethylcellulose agar (CMC) (แยกจุลินทรีย์

ที่ย่อยสลายเซลลูโลส) Nitrogen free medium (NFM) (แยกจุลินทรีย์ที่ตรึงไนโตรเจน) Pikovskaya’s medium (แยก

จุลินทรีย์ที่ละลายฟอสเฟต) และ Aleksandrov medium (แยกจุลินทรีย์ที่ละลายโพแทสเซียม) โดยวิธี pour plate บ่มที่

อุณหภมูิ 37 องศาเซลเซียส ตามระยะเวลาที่เหมาะสม บันทกึผลโดยนับจ านวนจุลินทรีย์ที่เจริญบนอาหารเล้ียงเชื้อแต่ละ

ชนิด แล้วเลือกจุลินทรีย์ที่มีโคโลนีแตกต่างกนัมา streak ลงบนอาหารเล้ียงเชื้ อชนิดเดยีวกบัที่ใช้แยกเชื้ อ  เพ่ือให้ได้เชื้อที่

บริสทุธิ์ จากนั้นเกบ็รักษาเชื้อบริสทุธิ์ไว้เพ่ือใช้ศึกษาต่อไป 

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของดิน ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดิน วัดโดย pH meter ตามวิธขีอง 

Peech (1965) วิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter) ตามวิธีการของ Walkley and Black (1947) วิเคราะห์

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available phosphorus) ตามวิธีของ Bray and Kurtz (1945) วิเคราะห์ปริมาณ

โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้ (Exchangable potassium) ตามวิธกีารของ Jackson (1958) วิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียม 
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โดยใช้เครื่อง Flame Photometer และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ได้แก่ ค่าความหนาแน่นของดิน (soil bulk 

density) ตามวิธีของ Blake (1965) วิเคราะห์ปริมาณน ้าในภาคสนาม (field water content) ตามวิธีของ Gardner 

(1986) ค่าการน าน า้ของดินในสภาพอิ่มตัวด้วยน า้ (saturated hydraulic conductivity) ตามวิธีของ Klute and Dirksen 

(1986) 

 

ผลการศึกษา 
-  

ผลการศึกษาคุณสมบติัทางจุลชีววิทยาของดิน 

ผลการแยกจุลินทรีย์จากตวัอย่างดนิของแปลงนาข้าวเกษตรอนิทรีย์ ระยะเวลาท าการเกษตร 1 – 2 ปี บนอาหาร

เลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ พบว่า มจี านวนจุลินทรีย์บนอาหาร PCA, Czapek ’s medium, ISP2, CMC agar, NFM, Pikovskaya’s 

medium, Aleksandrov medium จ านวน 4.9x10
5
, 1.5x10

4
, 1.3x10

4
, 5.1x10

4
, 5.7x10

4
, 1.6x10

4
 และ 5.5x10

4 

CFU/g ตามล าดบั ซึ่งในตวัอย่างดนิของแปลงนาข้าวเกษตรอนิทรีย์ ระยะเวลาท าการเกษตร 5 – 6 ปี พบจ านวนจุลินทรยี์

เท่ากับ 1.3x10
6
, 3.4x10

4
, 7.8x10

4
, 2.0x10

5
, 6.3x10

4 
, 5.6x10

4
 และ 6.8x10

3
 CFU/g ตามล าดับ จากการแยก

เชื้ อจากดินของแปลงนาข้าวเกษตรอนิทรีย์ ระยะเวลาท าการเกษตรมากกว่า 10 ปี พบว่า มีจ านวนเชื้ อที่เจริญบนอาหาร

เลี้ ยง เชื้ อแต่ละชนิด เ ท่ากับ 9.0 x10
5
, 4.5x10

4
, 4.9x10

4
, 7.6x10

2
, 7.6x10

4
, 9.6x10

4 
และ 8.3x10

4 
CFU/g 

ตามล าดบั ผลการทดลองในตารางที่ 1 พบว่าแยกได้แบคทเีรีย แอคตโินมยัซีส และเชื้อรา จ านวน 97, 28 และ 24 ไอโซ

เลท ตามล าดับ รวมจุลินทรีย์ที่แยกได้ทั้งหมดจ านวน 149 ไอโซเลท (รูปที่ 1ก, 1ข และ 1ค) แล้วท าการเกบ็รักษา

จุลินทรีย์ทั้งหมดไว้ศึกษาต่อไป 

ผลการศึกษาคุณสมบตัทิางเคมขีองดนิจากแปลงข้าวเกษตรอนิทรีย์ ในตารางที่ 2 พบว่า มปีริมาณอนิทรียวัตถุใน

ดินเกษตรอนิทรีย์ ระหว่าง 0.98 - 1.98 เปอร์เซน็ต์ มีปริมาณฟอสฟอรัส ระหว่าง 3.90 - 4.30 มิลลิกรัมต่อกโิลกรัม 

และมปีริมาณโพแทสเซียม ระหว่าง 10.00-44.00 มลิลิกรัมต่อกโิลกรัม มค่ีาความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 4.70 - 5.30 

และมีค่าความหนาแน่นของดินระหว่าง 0.92 - 1.47 กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร มีค่าปริมาณน า้ในภาคสนาม ระหว่าง 

22.70 - 44.37 เปอร์เซน็ตโ์ดยน า้หนัก ส่วนค่าการน าน า้ของดนิในสภาพอิ่มตวัด้วยน า้ของดนิ มค่ีาระหว่าง 0.19 - 0.46 

เซนตเิมตรต่อชั่วโมง  

 

ตารางที่ 1 จ านวนจุลินทรีย์ที่แยกได้จากดินแปลงนาข้าวเกษตรอนิทรีย์บนอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดต่างๆ  
 

ชนิดของอาหารเลี้ ยงเช้ือ 
จ านวนโคโลนี (CFU/g) 

1-2 ปี 5-6 ปี มากกว่า 10 ปี 

PCA 4.9x105 1.3x106 9.0x105 

Czapek ’s medium 1.5x104 3.4x104 4.5x104 

ISP2 1.3x104 7.8x104 4.9x104 

CMC 5.1x104 2.0x105 7.6x102 

NFM 5.7x104 6.3x104 7.6x104 

Pikovskaya ’s medium 1.6x104 5.6x104 9.6x104 

Aleksandrov medium 5.5x104 6.8x103 8.3x104 

 

 



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

- 153 - 

 
ก) 

 
ข)  

 
ค)  

รูปท่ี 1 จ านวนไอโซเลทของจุลินทรีย์ที่แยกได้บนอาหารเลี้ยงเช้ือแต่ละชนิดจากดินเกษตรอนิทรีย์ (ก) ระยะเวลา 1-2 ปี 

(ข) ระยะเวลา 5-6 ปี (ค) ระยะเวลามากกว่า 10 ปี (  ) แบคทเีรีย (  ) แอคติโนมัยซีส (  ) เช้ือรา 
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ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของดินแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ท  าการเกษตรระยะเวลาต่างๆ  
 

อินทรียวตัถุ 

(%) 

ฟอสฟอรสั 

(mg/kg) 

โพแทสเซียม 

(mg/kg) 

ค่ากรด-ด่าง 

 

ความหนาแน่น 

(g/cm3) 

ปริมาณน ้าใน

ภาคสนาม 

(%by weight) 

การน าน ้าของดิน

ในสภาพอ่ิมตวั

ดว้ยน ้า (cm/hr) 

ดินระยะเวลาท าการเกษตร 1-2 ปี 

1.50 3.90 34.00 5.30 1.47 22.70 0.46 

ดินระยะเวลาท าการเกษตร 5-6 ปี 

1.98 4.30 44.00 5.30 0.92 44.37 - 

ดินระยะเวลาท าการเกษตรมากกว่า 10 ปี 

0.98 4.00 10.00 4.70 1.19 40.83 0.19 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

โดยทั่วไป ในดิน 1 กรัม อาจพบจ านวนจุลินทรีย์ได้สงูถึง 10
8
 CFU/g (นงลักษณ์ และปรีชา, 2544) แต่ผลใน

งานวิจัยนี้  พบจ านวนจุลินทรีย์ในดิน 1 กรัม ไม่สงูมากนัก อาจเป็นผลมาจากผู้ทดลองผึ่งตัวอย่างดินไว้นานเกนิไป อาจมี

ผลท าให้มจี านวนจุลินทรีย์ลดลง นอกจากนี้  สตูรอาหารเล้ียงเชื้อบางชนิดเป็นสตูรดดัแปลงที่ใช้สารบางชนิดทดแทนสารใน

สูตรมาตรฐาน จึงอาจมีสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ ซึ่งลักขณา (2555) ได้แยกจุลินทรีย์จากดินใน

แปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ โดยเพาะเลี้ ยงเชื้ อบนอาหาร PCA, CMC agar และ NFM พบจ านวนแบคทีเรียอยู่ระหว่าง 

10
2
-10

5 
CFU/g ในการทดลองนี้พบแบคทีเรียมากกว่าจุลินทรีย์อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ นงลักษณ์ และปรีชา, 2544    

กล่าวว่า แบคทเีรียเป็นจุลินทรีย์ที่พบมากในดนิทั้งชนิดและจ านวน  

ดินทุกตัวอย่างในการทดลองนี้  มีปริมาณอินทรียวัตถุในระดับปานกลาง เกษตรกรควรจะปรับปรุงดินโดยการ

เพ่ิมอินทรียวัตถุลงไปในดินให้มากขึ้น โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือวัสดุเหลือทิ้งที่มีลิกโน-เซลลูโลส

เป็นส่วนประกอบ ส าหรับปุ๋ยพืชสด ให้ปลูกพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว หรือ โสน ได้แก่ โสนอฟัริกนั โสนอนิเดยี 

ปลูกและไถกลบก่อนเตรียมดนิปลูกข้าว นอกจากนี้  การเพ่ิมปริมาณจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายเซลลูโลสลงไปในดนิ อาจช่วย

ปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดียิ่งขึ้ นได้อีกทางหนึ่ง โดย Xie et al., 2014 พบว่า การใส่ปุ๋ยคอกเป็นระยะเวลา นานถึง     

25 ปี ช่วยส่งเสริมให้มปีริมาณน า้ตาลสะสมในดนิและมผีลต่ออนุภาคของอนิทรียวัตถุในดนิมมีากขึ้น ส่งผลดต่ีอการเจริญ

ของทั้งพืชและจุลินทรีย์ในดนิที่จะสลายสารประกอบต่างๆ ในดนิ ซึ่งมผีลต่อผลผลิตพืชที่สงูขึ้นด้วย 

จากการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสที่พืชน าไปใช้ประโยชน์ได้ พบว่า มีปริมาณต ่า ซึ่งเกษตรกรควรปรับปรงุดนิ

โดยการเพ่ิมปริมาณจุลินทรีย์ที่สามารถช่วยละลายฟอสเฟตได้ลงไปในดนิในรปูของปุ๋ยชีวภาพ เช่น ไมโค-ไรซา ซึ่งเป็นเชื้อ

ราที่อาศัยอยู่ที่รากพืชและในดินบริเวณรากพืชจะช่วยดูดซับฟอสเฟตให้พืชน าไปใช้เป็นประโยชน์ได้ และยังช่วยป้องกนั

ไม่ให้ฟอสเฟตที่ละลายออกมา ถูกยึดตรึงโดยปฏิกิริยาทางเคมีของดิน และมีจุลินทรีย์ดินหลายชนิด ทั้งแบคทีเรีย       

และเชื้ อรา ที่สามารถท าให้หินฟอสเฟตและฟอสเฟตที่ถูกยึดตรึงอยู่ในดินละลายออกมา ท าให้ฟอสเฟตอยู่ในรูปที่เป็น

ประโยชน์ต่อพืชได้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้  ฟอสฟอรัส ยังเป็นธาตุที่จ าเป็นต่อการเจริญของแหนแดงอกีด้วย โดย Sharma 

et al., 2007 รายงานว่า แบคทีเรีย Pseudomonas fluorescens และ Bacillus megaterium สามารถช่วยละลายฟอสเฟต 

และผลิตสารส่งเสริมการงอกและการเจริญของเมลด็ถั่วชิกพี (chickpea) ได้  

ปริมาณโพแทสเซียมของดนิตวัอย่างในการทดลองนี้  อยู่ในระดบัต ่า ซึ่งเกษตรกรควรเพ่ิมปริมาณธาตดุงักล่าวให้

สงูขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเจริญต่อต้น ส่วนดินแปลงเกษตรอนิทรีย์ควรปรับปรุงดินโดยการเพ่ิมจุลินทรีย์ที่สามารถ

ละลายโพแทสเซียมลงไปในดิน ซึ่ง Wu et al., 2005 พบว่า การใช้จุลินทรีย์พวกแบคทเีรียที่ตรึงไนโตรเจน แบคทเีรียที่

ช่วยปลดปล่อยฟอสเฟตและโพแทสเซียม รวมทั้ง Arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) มีผลท าให้ต้นข้าวโพด

เจริญเติบโตในด้านของน า้หนัก ความสงูและการงอกเพ่ิมขึ้น ซึ่งการใช้ปุ๋ยชีวภาพนั้นไม่เพียงแต่ท าให้ผลผลิตและคุณค่า

ทางโภชนาการในพืชสงูขึ้นเท่านั้น แต่ยังมีผลในการปรับปรุงคุณภาพดินโดยการเพ่ิมปริมาณธาตุต่างๆ เช่น ไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม รวมทั้ง เพ่ิมปริมาณสารอนิทรีย์และปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดนิอกีด้วย  
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ตัวอย่างดินในการทดลองนี้  จัดเป็นดินที่อยู่ในสภาพเป็นกรดจัด ซึ่งดินที่อยู่ในสภาพเป็นกรดมีผลเสียต่อการ

เจริญของพืชคือ ระดับความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร นอกจากนี้  ดินที่มีความเป็นกรดมีผลเสียต่อการเจริญและ

กจิกรรมของจุลินทรีย์ในดิน และยังมีผลต่อการใช้ธาตุอาหารของพืชอีกด้วย การปรับปรุงดินที่เป็นกรดท าได้โดยการใส่

อนิทรียวัตถุ เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการดูดซับธาตุอาหารและการเกบ็ความชื้นให้กบัดินโดยการใส่ปุ๋ยอนิทรีย์ในรปูของ

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ ยพืชสด หรือวัสดุเศษเหลือทิ้ ง ซึ่ง Kemmitt et al., 2006 พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินเป็น

ปัจจัยส าคัญที่ควบคุมการหมุนเวียนและการผลิตของสารอินทรีย์และอนินทรีย์ไนโตรเจนในดินทางการเกษตร และการ

เปล่ียนแปลงในค่าความเป็นกรด-ด่างในดิน ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินและอัตราการเกิดของวัฏจักร

คาร์บอนและไนโตรเจนในดนิอกีด้วย  

การวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของดิน พบว่า ตัวอย่างดินมีความหนาแน่นดินไม่สงูมาก ซึ่งหากความหนาแน่น

ของดนิมากเกนิไป อาจเนื่องจากมปีริมาณอนิทรียวัตถุในดนิอยู่น้อย ซึ่งมผีลเสยีคอืท าให้รากพืชเจริญลงไปในดนิได้ยากซึ่ง

การปัญหาดนิที่มคีวามหนาแน่นมากเกนิไปอาจท าได้โดยโดยการใส่อนิทรียวัตถุเพ่ิมลงไปในดนิ 

ส่วนผลการวิเคราะห์ปริมาณน า้ในภาคสนาม พบว่า  ดินตัวอย่างมีปริมาณน า้ในภาคสนามอยู่ระหว่าง 22.70-44.37 

เปอร์เซน็ตโ์ดยน า้หนัก ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าการน าน า้ของดินขณะอิ่มตัวด้วยน า้ พบว่า ดินตัวอย่างมีค่าการน าน า้ของดนิ

ในสภาพอิ่มตัวด้วยน ้าต ่า อยู่ระหว่าง 0.19 - 0.46 เซนติเมตรต่อชั่วโมง ซึ่ง Zhang et al., 2013 พบว่า การเพ่ิม

สารอาหารลงในดนิและการปลูกพืชแบบประณีต มผีลท าให้ดนิมสีารคาร์บอนอนิทรีย์ และปริมาณไนโตรเจนและดนิมีการ

ปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัสเพ่ิมขึ้น และดินมีค่าการน าไฟฟ้าดีขึ้น แต่คุณสมบัติทางกายภาพของดิน เช่น ความหนาแน่น

ของเนื้อดนิ ปริมาณดนิเหนียว ความสามารถในการอุ้มน า้ ไม่มกีารเปล่ียนแปลงมากนัก ซึ่งพบว่าการใส่ปุ๋ยมูลสตัว์และปุ๋ย

อนิทรีย์มสี่วนส าคญัต่อการเพ่ิมขึ้นของธาตอุาหารในดนิ  

อย่างไรกต็าม การตรวจสอบคุณสมบัติทางชีวภาพ ทางเคมี และทางกายภาพของดินจากแปลงเกษตรเคมีและ

เกษตรอนิทรีย์ในงานทดลองนี้  อาจไม่สามารถเปรียบเทยีบคุณสมบัติต่างๆ ของดินในแต่ละแหล่งและดินที่ท าการเกษตร

ระยะเวลาต่างกนัได้  เนื่องจากในแต่ละพ้ืนที่ที่ท  าการเกษตรอาจมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้แก่ 

การจัดการดนิของเกษตรกรแต่ละรายและแต่ละแหล่งมีความแตกต่างกนั และการตรวจคุณภาพดนิควรต้องมีการตรวจซ า้

ในพ้ืนที่เดมิต่อเนื่องตามระยะเวลาต่างๆ หลังการปรับปรงุคุณภาพดนิ จึงจะสามารถเปรียบเทยีบการเปล่ียนแปลงคุณภาพ

ของดินได้ ซึ่งจะท าให้ประเมินคุณภาพดินได้แน่นอนมากยิ่งขึ้ น และควรเกบ็ตัวอย่างดินจากหลายๆ แหล่งเพ่ิมเติมเพ่ือ

ให้ผลการวิเคราะห์คุณสมบตัขิองดนิเป็นตวัแทนที่ช่วยบ่งบอกถงึคุณภาพดนิที่ท าการปลูกข้าวอนิทรีย์ระยะเวลาต่างๆ ได้ดี

ยิ่งขึ้น 
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บทคดัย่อ 

 พลศาสตร์การไหลของกา๊ซเบาบางนั้นช่วยให้การคาดการณ์พฤติกรรมของกา๊ซ ในระบบที่มีความดันต ่าหรือเลก็มากๆ ในระดับ

จุลภาค มีความถูกต้องแม่นย าขึ้น เนื่องจากการไหลในระบบดังกล่าวจะแตกต่างจากในระบบปรกติ เช่นพฤติกรรมการไหลแบบไถล ซ่ึงยากจะ

อธบิายหากสมมติการไหลของกา๊ซเป็นการไหลแบบต่อเนื่องเพียงอย่างเดียว โดยใช้สมการนาเวียร์-สโตกส ์ในบทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะ

น าเสนอการน าพลศาสตร์การไหลของกา๊ซเบาบางน้ีไปใช้พัฒนางานทางด้านมาตรวิทยาความดัน สญุญากาศ การร่ัวซึม และการไหล อกีทั้งยัง

ได้รวบรวมวิธีการต่างๆที่ผู้ เขียนได้เคยน าเสนอ และมีผลการค านวนสอดคล้องเป็นอย่างดีกับผลการวัด เพ่ือใช้ในการคาดคะเนการไหลใน

ระบบทางด้านมาตรวิทยาที่กล่าวมา 

 

ค าส าคญั: ความดัน  สญุญากาศ  กา๊ซเบาบาง  แบบจ าลองการไหลแบบไถล สมการค านวนการไหลแบบไถล 

 

Abstract 

Anomaly gas behaviours in a very low pressure environment and/or in a micro-to-nano scale system are hardly predicted 

without the aided of rarefied gas dynamics. The behaviour such as slip-flow could not be determined using Navier-Stokes equation 

which is based on continuum flow assumption. Therefore, the article points out the utilization of rarefied gas dynamics in the 

developments of pressure, vacuum and flow metrologies. Moreover, the article concludes the methods that the author proposed in 

various literatures. The results from these methods are in excellent agreement with those from the experiments. The method could 

therefore be used to predict flow behaviours in the aforementioned metrological systems. 

 

Keywords: Pressure, Vacuum, Rarefied Gas, Slip-Flow Models, Slip-Flow Equations 

 

บทน า 

การวัดความดนัและการไหลของกา๊ซที่มอีตัราต ่าๆ นั้นเริ่มมีความต้องการสงูขึ้นตามการพัฒนาอย่างรวดเรว็ของ

การวิจัย และกระบวนการผลิตในปัจจุบัน อีกทั้งความพยายามที่จะย่อส่วนชิ้ นส่วนต่างๆ ท าให้ระบบมีขนาดเลก็ลงไป

เรื่อยๆ อุปสรรคหนึ่งของการพัฒนาระบบขนาดเลก็ที่มีกา๊ซที่มีความดันต ่าบรรจุอยู่นั้นคือพฤติกรรมการไหลของกา๊ซจะ

แตกต่างจากการไหลของกา๊ซในระบบที่มีความดันบรรยากาศและมขีนาดใหญ่ในระดบัมิลลิเมตร พฤติกรรมการไหลที่ไม่

พบในระบบปรกตินี้  เช่นการไถลของกา๊ซ (Slip-Flow) การกระโดดของอุณหภูมิ (Temperature Jump) และ การไหลที่

เกดิขึ้นจากอณุหภมู ิโดยปราศจากความดนัที่แตกต่างกนั (Thermal Transpiration) จะเป็นลักษณะเฉพาะของการไหลของ

กา๊ซเบาบาง (Rarefied Gas Flow) ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสมมติฐานของการไหลแบบต่อเนื่อง 

(Continuum Flow Assumption) โดยใช้สมการนาเวียร์-สโตกส ์ในการค านวนเพียงอย่างเดยีว  



กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 158 - 

ขนาดและความดันของระบบที่ท าการศึกษาทดลองเป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดย่านการไหลของกา๊ซว่าจะ

เป็นการไหลแบบต่อเนื่ อง (Continuum Flow) การไหลแบบไถล (Slip-Flow) การไหลในช่วงการเปล่ียนแปลง 

(Transition Flow) หรือการไหลแบบอิสระของโมเลกุล (Free Molecular Flow) ซึ่ งการไหลของก๊าซเบาบางนั้นจะ

นับตั้งแต่ย่านการไหลแบบไถลลงไปจนถงึการไหลแบบอสิระของโมเลกุล โดยการไหลของกา๊ซเบาบางนี้จะมจี าโมเลกุลของ

กา๊ซน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของระบบ ท าให้อัตราส่วนของระยะโดยเฉล่ียของการเคล่ือนที่โดยอสิระ (Mean Free Path,   

) ของโมเลกุลต่อระยะเฉพาะของระบบ (Characteristic Length, Lc) นั้นไม่สามารถละเลยได้ดั่งเช่นในการไหล

แบบต่อเนื่อง อตัราส่วนนี้หรือตวัเลขนุดเซน (Knudsen Number, Kn = /Lc) จึงสามารถน าไปใช้ในการจ าแนกย่านการ

ไหลของกา๊ซได้เป็น 4 ประเภท ดงัที่กล่าวมาข้างต้น และรายละเอยีดดงัแสดงในรปูที่ 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 การแบ่งย่านการไหลโดยใช้ตวัเลขนุดเซน (Valougeorgis, 2007) 

 

นอกจากตัวเลขนุดเซนแล้ว ตัวแปรความเบาบาง (Rarefaction Parameter, ) ยังสามารถใช้ในการบ่งบอกย่านการไหล

ได้เช่นกนั โดยตวัแปรความเบาบางสามารถค านวนได้จากตวัเลขนุดเซนดงันี้  

c 1

2 2 Kn

L 



       (1) 

การไหลโดยทั่วไปในระบบที่มคีวามดนัต ่า และระบบขนาดเลก็ อาท ิระบบสญุญากาศ และระบบหัวฉีดขนาดเลก็ 

นั้นจะอยู่ในช่วงการไหลแบบไถล และการไหลในช่วงการเปล่ียนแปลง รูปที่ 2 ก. แสดงถึงช่วงการไหลของก๊าซใน         

ท่อสญุญากาศขนาดต่างๆ รวมทั้งในตัวกลางการรั่วซึมแบบต่างๆ ที่น าเสนอใน Becker et al., 2015 โดยจะเหน็ได้ว่าค่า

ตวัเลขนุดเซนของการไหลผ่านตวักลางต่างๆนั้นจะแปรผนัตามความดนั  

ปรกติแล้วระบบสุญญากาศ และระบบการรั่วซึ่มจะมีค่าความดันต ่ากว่าความดันบรรยากาศ หรือความดัน

สมับูรณต์ ่ากว่าประมาณ 10
5
 ปาสคาล เมื่อความดนัอยู่ในช่วง 10

-1
 ปาสคาล จนถงึความดนับรรยากาศ การไหลส่วนใหญ่

จะอยู่ในช่วงการไหลแบบไถล และการไหลแบบเปล่ียนแปลง  

 

 
 

รูปท่ี 2 ก. ตัวเลขนุดเซนของการไหลในท่อสญุญากาศ และตัวกลางการร่ัวซึม ที่ความดันต่างๆ 

(Becker et al., 2015; Pitakarnnop et al., 2015) 

ข. ตัวเลขนุดเซนของการไหลในคอหัวฉีดที่ตัวเลขเรย์โนลด์ต่างๆ (Hu et al., 2011; von Lavante et al., 2012; Pitakarnnop et al., 2015) 
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 รูปที่ 2 ข. แสดงถึงค่าตัวเลขนุดเซนภายในคอของหัวฉีดกา๊ซที่ตัวเลขเรย์โนลด์ต่างๆ (-) ส าหรับหัวฉีดขนาด

จุลภาคที่ท างานในความดันต ่านั้นการไหลมักจะเป็นการไหลแบบไถล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการไหลแบบนี้ จะอยู่นอกเหนือ

ข้อก าหนดของ ISO9300 การที่จะน าหัวฉีดขนาดจุลภาคนี้มาใช้ในการวัดอตัราการไหลจึงจ าเป็นต้องมกีารศึกษาเพ่ิมเตมิ 

ดังที่ได้กล่าวมาการไหลของก๊าซเบาบางนี้ เกี่ยวข้องกับงานทางด้านมาตรวิทยาหลายด้าน วัตถุประสงค์ของ

บทความฉบับนี้ จะมุ่งเน้นไปที่การน าวิธกีารคาดคะเนการไหลของกา๊ซเบาบางที่ผู้เขียนได้เคยน าเสนอในบทความวิชาการ

ต่างๆ ไปใช้ในงานทางด้านมาตรวิทยาความดัน สญุญากาศ การรั่วซึม และการไหล โดยจะสรุปวิธกีารค านวน การยืนยัน

ผล รวมทั้งแนวทางการน าแบบจ าลองไปใช้งาน  

 

สมมติฐาน ทฤษฎี และวิธีการค านวน พลศาสตรก์ารไหลของกา๊ซเบาบาง 

โดยทั่วไปสมการของโบลทซ์มนัน์นั้นสามารถอธบิายการไหลได้ทุกช่วงตั้งแต่การไหลแบบต่อเนื่อง จนถงึการไหล

แบบไถล แต่เนื่องจากความยุ่งยาก และซับซ้อนในการค านวน จึงจ าเป็นต้องมีการหาวิธกีารที่ง่าย และให้ผลการค านวนที่

ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ในส่วนวิธกีารค านวนการไหลของกา๊ซเบาบางนี้ผู้ เขียนได้จ าแนกตามความเหมาะสมของย่าน

การไหล ดงัที่ได้แสดงไปแล้วในรปูที่ 1 ซึ่งสมการสมการนาเวียร์-สโตกส ์เมื่อผนวกกบัแบบจ าลองการไหลแบบไถลนั้นจะ

สามารถอธบิายการไหลในย่านนี้ ได้เป็นอย่างดี อกีทั้งในบางกรณียังสามารถหาผลเฉลยแม่นตรงโดยไม่ต้องพ่ึงระเบียบวิธี

เชิงตัวเลขอกีด้วย แต่ในย่านการไหลที่มีความเบาบางมากกว่านั้นสมการนาเวียร์-สโตกสไ์ม่สามารถใช้งานได้อกีต่อไปจึง

จ าเป็นต้องใช้แบบจ าลองจลน์ของกา๊ซ (Kinetic Models) รายละเอยีดดงัจะกล่าวต่อไป 

ช่วงการไหลแบบไถล (Slip-Flow Regime) 

  ในช่วงการไหลแบบไถลนี้กา๊ซเพ่ิงจะเริ่มเบาบางเนื่องจากการลดความดันให้ต ่ากว่าความดันบรรยากาศ การลด

ขนาดของระบบ หรือทั้งสองกรณีควบคู่กนั ช่วงการไหลนี้ จะสมัพันธก์บัตัวเลขนุดเซนระหว่าง 0.01 ถึง 0.1 ซึ่งระยะโดย

เฉล่ียของการเคล่ือนที่โดยอิสระของโมเลกุลนั้นยังมีค่าน้อยกว่าระยะเฉพาะของระบบ แต่กม็ากพอที่จะท าให้ไม่สามารถ

มองการไหลเป็นแบบการไหลต่อเนื่องได้ โดยเฉพาะในพ้ืนที่ใกล้กับผิว หรือผนังของระบบ ซึ่ งมีการไหลแบบไถล 

เนื่องจากเมื่อโมเลกุลกระทบผนังแล้วเมื่อสะท้อนกลับจะไม่มีโมเลกุลอื่นๆรอบๆเพ่ือหยุดยั้ง หรือส่งถ่ายพลังงาน ท าให้

สมการนาเวียร์-สโตกสไ์ม่สามารถอธบิายได้ จึงมคีวามพยายามหาแบบจ าลองทางคณติศาสตร์เพ่ือที่จะมาบรรยายการไหล

แบบไถลนี้  ซึ่งแบบจ าลองที่ได้รับการน าเสนอในบทความทางวิชาการจากนักวิจัยต่างๆสามารถเขยีนเป็นสมการโดยทั่วไป

ได้ดงันี้  (Pitakarnnop et al., 2010) 

2
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   (2) 

โดย slipu คือความเรว็ไถล 
su ความเรว็ของการไหลของกา๊ซที่ผนัง และ 

wu คือความเรว็ของผนัง เมื่อผนังมีทศิทางตั้ง

ฉากคือ n  A และ A นั้นคือสมัประสทิธิ์การไถลก าลังที่หนึ่งและสองตามล าดับ ซึ่งตารางที่ 1 แสดงถึงค่าทั้งสองที่ได้ถูก

รวมรวมจากบทความต่างๆ ส่วน หรือ Tangential Momentum Accommendation Coefficient นั้นสัมพันธ์กับลักษณะ

การสะท้อนของโมเลกุลของกา๊ซกบัผนัง 

ลักษณะการสะท้อนของโมเลกุลนั้นขึ้นกับชนิด และความหยาบของพ้ืนผิว ถ้าผิวมีความหยาบมากจนโมเลกุล

สูญเสียพลังงานทั้งหมดการสะท้อนจะเป็นแบบกระจัดกระจายโดยสมบูรณ์ (Perfectly Diffuse Reflection) ท าให้ค่า 

Tangential Momentum Accommodation Coefficient มีค่าเท่ากบั 1 และค่านี้ จะเท่ากบั 0 เมื่อพ้ืนผิวมีความเรียบมากจน

ท าให้โมเลกุลมีมุมตกกระทบของการชนกับผนังเท่ากับมุมสะท้อนและการสะท้อนแบบนี้ เรียกว่า Purely Specular 

Reflection แต่ในความเป็นจริงพ้ืนผวินั้นไม่ได้ขรขุระ หรือเรียบโดยสมบูรณจ์ึงท าให้ค่าอยู่ระหว่าง 0-1 
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ตารางที่ 1 ส่วนหน่ึงของสมัประสทิธิ์การไถลก าลังที่หน่ึง และสอง ที่ได้ถูกน าเสนอในบทความวิชาการโดยนักวิจัยต่างๆ 

 

ผู้แต่ง, ปี ค.ศ. ที่เสนอบทความ A  A  

Maxwell, 1879 

Cercignani, 1964  

1.000 0 

1.146 6 

0.000 0 

0.975 6 

Deissler, 1964 1.000 0 1.125 0 

Hadjiconstantinou, 2003 1.146 6 0.6470 

 

สมการความเรว็ไถล (2) นั้นสามารถน ามาใช้เป็นเงื่อนไขขอบเขต (Boundary Conditions) ของสมการนาเวียร์-

สโตกส ์ในการคาดการณก์ารไหลแบบไถลได้ เมื่อน ามาใช้งานกบัโปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวน (Computational 

Fluid Dynamics, CFD) จะสามารถน ามาแก้ปัญหาการไหลแบบซับซ้อนโดยระเบียบวิธเีชิงตัวเลข (Numerical Method) 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ แต่ก่อนที่จะน ามาใช้งานจ าเป็นต้องมกีารทดสอบว่าสมมตฐิาน และแบบจ าลองทางคณติศาสตร์นั้น

มคีวามถูกต้อง และมข้ีอจ ากดัอย่างไร จึงต้องมกีารสร้างแบบจ าลองอย่างง่ายส าหรับปัญหาการไหลที่ไม่ซับซ้อนโดยวิธีทาง

คณติศาสตร์ (Analytical Method) เพ่ือน าไปเทยีบผลกบัการทดลอง (Experiment)  

ผู้ เขียนเคยได้น าเสนอสมการอย่างง่ายใน Pitakarnnop et al., 2014 เพ่ือค านวนอัตราการไหลอย่างย่อ 

(Reduced Flow Rate, G) ของการไหลแบบไถลในรปูของตวัแปรความเบาบาง  ส าหรับปัญหา: 

การไหลระหว่างแผ่นขนานที่มคีวามกว้างไม่มทีี่สิ้นสดุ (Flow between Two Infinite Parallel Plates) ดงันี้  

2

6
ppG A A 

  


 


          (3) 

การไหลผ่านท่อที่มหีน้าตดัทรงกลม (Circular Tube) ดงันี้  

2

4 2 4
tbG A A 

   

 


          (4) 

อตัราการไหลอย่างย่อนี้สามารถน ามาค านวนเป็นการไหลเชิงมวลได้ ส าหรับปัญหา: 

การไหลระหว่างแผ่นขนานที่มคีวามกว้างไม่มทีี่สิ้นสดุ (Flow between Two Infinite Parallel Plates) ดงันี้  

pp pp

AH dp
m G

v dz
          (5) 

การไหลผ่านท่อที่มหีน้าตดัทรงกลม (Circular Tube) ดงันี้  

3

tb tb

r dp
m G

v dz


          (6) 

โดย A  คือพ้ืนที่หน้าตัด H  คือความสูง r  คือรัศมี และ Most Probable Molecular Speed 2v RT เมื่อ R คือ

ค่าคงที่จ าเพาะของกา๊ซ 

 สมการข้างต้นนั้นได้ถูกยืนยันความถูกต้องใน Pitakarnnop et al., 2014 และ Pitakarnnop et al., 2015 ท าให้

สมการ (3) และ (4) สามารถใช้ในการท านายการไหลในท่อหน้าตัดรูปทรงอย่างง่ายแล้ว สมการที่ (2) ยังสามารถ

น าไปใช้ร่วมกบัโปรแกรมพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวนในการคะเนการไหลผ่านรปูทรงที่ซับซ้อนได้ 

ช่วงการไหลแบบเปลีย่นแปลง (Transition Flow Regime) 

  กา๊ซในช่วงการไหลนี้ จะเริ่มมีความเบาบางมาก โดยระยะโดยเฉล่ียของการเคล่ือนที่โดยอิสระของโมเลกุลนั้น

ใกล้เคยีงจนถงึใหญ่กว่าขนาดของระบบท าให้ตวัเลขนุดเซนนั้นอยู่ระหว่าง 0.1 ถงึ 10 ซึ่งกา๊ซจะมสีถานะเบาบางมากท าให้

ไม่สามารถมองการไหลเป็นการไหลแบบต่อเนื่องได้อกี และสมการนาเวียร์-สโตกสจ์ะไม่สามารถใช้งานได้อกี สมการของ

โบลทซ์มันน์ (Boltzmann Equation) ที่สามารถใช้คาดคะเนการไหลได้ในทุกย่านจึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในย่าน

การไหลนี้  แต่เนื่องจากพจน์การชนกนัของโมเลกุลของกา๊ซในสมการของโบลทซ์มันน์นั้นมีความซับซ้อน เพ่ือช่วยในการ

ค านวนสมการนี้ จึงมีการใช้แบบจ าลองจลน์ของก๊าซ (Kinetic Models) ในบทความนี้ หนึ่งในแบบจ าลองจลน์  คือ
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แบบจ าลอง BGK (Bhatnagar-Gross-Krook) ได้ถูกเลือกใช้เพ่ือแทนที่พจน์ของการชนกันของโมเลกุลในสมการของ

โบลทซ์มนัน์ (Boltzmann Equation) ซึ่งสมการเชิงเส้นของสมการดงักล่าวนั้นจะถูกค านวนด้วยวิธเีชิงตวัเลขด้วยวิธ ีDVM 

(Discrete Velocity Method) ดังที่ผู้เขียนได้น าเสนอใน Pitakarnnop et al., 2010 และได้แสดงขั้นตอนการค านวนในรปู

ที่ 4 ด้วยวิธทีี่กล่าวมานี้ จะสามารถค านวนหาอตัราการไหลอย่างย่อของการไหลระหว่างแผ่นขนาน และในท่อที่มีหน้าตัด

ทรงกลมได้ อกีทั้งยังสามารถใช้สมการที่ 5 และสมการที่ 6 ในการค านวนอตัราการไหลเชิงมวลได้อกีด้วย 

 

 

 

รูปท่ี 3 แผนภมูิรายขั้นตอนการค านวนอตัราการไหลอย่างย่อด้วยแบบจ าลองจลน์โดยวิธเีชิงตัวเลขแบบ DVM 

 

ผลการค านวณ และการน าไปใชใ้นงานทางดา้นมาตรวิทยา 

  เพ่ือทดสอบว่าแบบสมมติฐาน และแบบจ าลองที่กล่าวมานั้นมีความถูกต้อง และเพ่ือที่จะหาข้อจ ากัดของ

แบบจ าลองต่างๆ ผู้ เขียนได้ท าการเปรียบเทยีบผลการค านวนกบัผลการวัดจากการทดลองจากบทความวิชาการต่างๆดงั

แสดงในรปู 4 โดยในรปู ก. นั้นผู้เขยีนได้น าผลการค านวนโดยใช้สมการ (4) เป็นพ้ืนฐานส าหรับแบบจ าลองการไหลแบบ

ไถล และผลการค านวนจากแบบจ าลองจลน์มาเทยีบกบัผลการวัดอตัราการไหลของฮีเล่ียมผ่านตัวกลางการร่ัวซึม (Leak 

Artifact) ที่เป็นท่อทรงกลมมีขนาดรัศมเีฉล่ียประมาณ 18.59 ไมโครเมตร ซึ่งวัดโดย Czech Metrology Institute (CMI) 

จะเห็นได้ว่าผลการค านวนโดยใช้แบบจ าลองจลน์นั้นสอดคล้องกับผลการวัดในทุกย่านการไหลตั้งแต่  = 50 (Kn = 

0.017 8) ลงไปจนถึง  = 0.01 (Kn = 88.6) ส่วนแบบจ าลองการไถลนั้นสอดคล้องในย่านการไหลแบบไถลลงมา

จนถงึช่วงต้นของย่านการไหลแบบเปล่ียนแปลงที่  = 5 (Kn = 0.17 8) 

 

 
รูปท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบอตัราการไหลอย่างย่อตามตวัแปรความเบาบางดว้ยวิธีการต่างๆ  

ก. การไหลผ่านท่อหน้าตัดทรงกลม-เทยีบกบัผลการวัดการไหลของ He (Δ) โดย CMI (Baker et al., 2014) 

ข. การไหลผ่านท่อหน้าตัดทรงสี่เหล่ียม (Aspect Ratio 0.1)-เทยีบกบัผลการวัดการไหลของ He () และ Ar () ซ่ึงผู้เขียนได้ท าการ  

เปรียบเทยีบขณะเรียนอยู่ที่ INSA เมอืงตูลูส ประเทศฝร่ังเศส (Pitakarnnop et al., 2010) 
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ส่วนในรูป ข. จะเป็นการเปรียบเทียบส าหรับการไหลผ่านท่อจุลภาค (Micro Channel) ที่มีหน้าตัดสี่เหล่ียม มีความสงู 

และกว้างของหน้าตัดเท่ากับ 1.88 และ 21.2 ไมโครเมตรตามล าดับ ซึ่งผู้เขียนได้ท าการเปรียบเทียบผลขณะเรียนที่ 

Institut National des Sciences Appliquees (INSA) จะเหน็ได้ว่าผลการเปรียบเทยีบนั้นเป็นแนวทางเดยีวกบัผลในรปู ก. 

คือแบบจ าลองทางจลน์มีความสอดคล้องกับผลการวัดการไหลของอาร์กอนและฮีเล่ียมผ่านท่อจุลภาค แต่ผลของ

แบบจ าลองการไหลแบบไถลนั้นสอดคล้องจนถงึช่วงต้นของย่านการไหลแบบเปล่ียนแปลง  

 นอกจากนี้ เพ่ือทดสอบการใช้งานของแบบจ าลองการไหลแบบไถลบน CFD ผู้เขยีนได้ท าการเปรียบเทยีบผลการ

ค านวนความเรว็ของกา๊ซระหว่างผลเฉลยแม่นตรง (Exact Solution) กบัผลจากโปรแกรม Ansys Fluent โดยที่ทั้งสองวิธนีั้น

ใช้แบบจ าลองของ Maxwell ตามสมการ (2) ดังแสดงในรูปที่ 5 โดยรูป ก. จะแสดงผลของการไหลผ่านท่อทรงกลมซึ่งมี

ค่า Kn = 0.035 และรูป ข. จะแสดงผลของการไหลผ่านท่อทรงสามเหล่ียมซึ่งมีค่า Kn = 0.075 ผลการเปลียบเทยีบทั้ง

สองนั้นแสดงให้เหน็ว่า ผลลัพธข์องทั้งผลเฉลยแม่นตรง (–) และ CFD (Δ, ) นั้นไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั 

 

 
 

รูปท่ี 5 ผลการเปรียบเทยีบความเรว็ระหว่างผลเฉลยแม่นตรง (Exact Solution) ด้วยวิธทีางคณติศาสตร์ กบัผลของ CFD 

ก. การไหลผ่านท่อหน้าตัดทรงกลม-เทยีบผลการค านวนกบัผลของ Ansys Fluent โดยใช้แบบจ าลอง Maxwell  

ข. การไหลผ่านท่อหน้าตัดทรงสามเหล่ียม-เทยีบผลการค านวนกบัผลของ Ansys Fluent โดยใช้แบบจ าลอง Maxwell ซ่ึงผู้เขียนได้ท าการ

เปรียบเทยีบขณะเรียนอยู่ที่ INSA เมอืงตูลูส ประเทศฝร่ังเศส (Pitakarnnop et al., 2008) 

 

จากการเปรียบเทยีบข้างต้นท าให้ทราบถึงความถูกต้อง และข้อจ ากดัของแบบจ าลองต่างๆ เพ่ือน าไปปรับใช้กบั

งานด้านมาตรวิทยาดงันี้  

มาตรวทิยาความดนั 

 ได้มกีารน าพลศาสตร์การไหลของกา๊ซเบาบางไปใช้ในการคาดคะเนการไหลของกา๊ซระหว่างลูกสบู และกระบอก

สบูของเครื่องชั่งความดันของกา๊ซ (Gas Pressure Balance) ที่เป็นมาตรฐานปฐมภมูิ (Primary Standard) เพ่ือค านวนหา

ความดันที่กระท าต่อลูกสูบโดย Priruenrom, 2011 ค่าความดันนี้ จะถูกใช้ในการค านวนการหดตัวของลูกสูบและ

พ้ืนที่หน้าตัดของลูกสบูขณะใช้งาน ค่าพ้ืนที่หน้าตัดที่ถูกต้องนี้จะช่วยให้การค านวนความดันที่ใช้ในการสอบเทยีบถูกต้อง

แม่นย าขึ้น 

มาตรวทิยาสญุญากาศ 

 มาตรวิทยาสญุญากาศนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกบักา๊ซเบาบาง การไหลในระบบสญุญากาศ เช่น ในท่อส่ง-ถ่ายกา๊ซ

นั้นสามารถคาดคะเนได้โดยการใช้สมการที่ (4) ส าหรับย่านการไหลแบบไถล และแบบจ าลองจลน์ส าหรับการไหลในย่าน

ที่เบาบางกว่านั้น อกีทั้งทฤษฏขีองการไหลยังสามารถน าไปใช้ในการออกแบบระบบมาตรฐานปฐมภมูิทางด้านสญุญากาศ

แบบขยายตวัอย่างต่อเนื่อง (Continuous Expansion Primary Vacuum Standard)  

มาตรวทิยาการรัว่ซึม 

 ทั้งแบบจ าลองการไหลแบบไถล และแบบจ าลองจลน์นั้นเป็นส่วนส าคญัที่ช่วยในการออกแบบ ตวักลางการร่ัวซึม 

(Leak Artifact) ดังที่ได้แสดงการเปรียบเทยีบผลการค านวนกบัผลการวัดในรูป 4.ก. อกีทั้งความรู้ทางด้านการไหลของ

กา๊ซเบาบางยังช่วยในการออกแบบมาตรฐานปฐมภมูทิางด้านการรั่วซึมอกีด้วย 
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รูปท่ี 6 เคร่ืองมือต้นแบบมาตรฐานการวัดการร่ัวซึม โดยวิธปีริมาตรคงที่ 

 

รูปที่ 6 แสดงถึงเคร่ืองมือต้นแบบมาตรฐานการวัดการร่ัวซึมโดยวิธีปริมาตรคงที่ (Prototype of Constant 

Volume Leak Measurement Standard) ที่ผู้เขียนก าลังท าการพัฒนาอยู่ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ซึ่งเร่ิมต้นจากเงิน

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ส าหรับนักวิจัยใหม่ สนับสนุนโดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

มาตรวทิยาการไหล 

 แบบจ าลองการไหลของกา๊ซเบาบางสามารถน าไปใช้งานในการคาดคะเนการไหลในอุปกรณ์การวัดทางด้านการ

ไหลต่าง ๆ ที่มีความดันต ่า มีขนาดเลก็ หรือทั้งสองกรณีควบคู่กนัได้ ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการเครื่องมือวัดอตัราการ

ไหลเลก็ ๆ ในสภาวะความดันที่ไม่สงูมาก จึงมีการพัฒนาหัวฉีดความเรว็เสียง (Sonic-Nozzle) ให้มีขนานเลก็ลงไปใน

ระดับจุลภาค ผู้ เขียนได้ท าการเปรียบเทยีบผลการค านวนการไหลผ่านหัวฉีดจุลภาค (Micro Sonic-Nozzle) ที่มีเส้นผ่าน

จุดศูนย์กลางของคอ (Throat) เท่ากับ 300 ไมโครเมตร โดยใช้แบบจ าลองการไหลแบบไถลของ Maxwell กับผลการ

ค านวนจากวิธี Direct Simulation Monte Carlo (DSMC) โดย Alexeenko et al., 2000 ดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งผลที่ได้

โดยรวมนั้นมคีวามสอดคล้องกนัเป็นอย่างดี 

 
 

รูปท่ี 7 ระดับความเรว็ในแนวกลางของหัวฉีด โดยเปรียบเทยีบระหว่างผลการค านวนจาก DSMC (Δ) (Alexeenko et al., 2000) กบั 

แบบจ าลองการไถลของ Maxwell (–) โดยใช้ Ansys Fluent (Pitakarnnop et al., 2015) 

 

 นอกจากนี้ เคร่ืองมอืมาตรฐานการร่ัวซึมในรปูที่ 6 ยังน ามาปรับใช้ในการเป็นเครื่องมาตรฐานส าหรับการวัดอตัรา

การไหลของกา๊ซขนาดเลก็อย่างการไหลในเครื่องมือจุลภาคไฟฟ้าเชิงกล (Micro ElectroMechanical Systems) หรือใน

เคร่ืองมอือื่นๆ ที่มอีตัราการไหลเลก็มากๆ จนเคร่ืองมอืมาตรฐานทั่วไปไม่สามารถวัดได้อกีด้วย 

 

วิจารณ ์และสรุป  

  บทความนี้ ได้กล่าวถึงการน าแบบจ าลองทางการไหลของกา๊ซเบาบางซึ่งแต่เดิมได้ถูกพัฒนามาเพ่ืองานทางด้าน

อวกาศ และระบบจุลภาคไฟฟ้าเชิงกล มาปรับใช้กบัในงานด้านมาตรวิทยาความดนั สญุญากาศ การรั่วซึม และการไหล ซึ่ง

ในอนาคตจะมีแนวโน้มในการท างานในระบบที่มีขนาดเลก็ และสภาวะที่มีความดันที่ต ่าลง ท าให้ไม่สามารถพิจารณาการ
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ไหลเป็นการไหลแบบต่อเนื่องได้อกีต่อไปผู้ เขียนจึงได้น าเสนอวิธกีารค านวนการไหลของกา๊ซเบาบาง ทั้งสมการอย่างง่าย

ส าหรับการไหลในย่านการไหลแบบไถล และแบบจ าลองจลน์ในย่านการไหลแบบเปล่ียนแปลงในบทความทางวิชาการ

ต่างๆ และได้รวบรวมมาสรุปวิธใีนการน าไปใช้ในงานทางด้านมาตรวิทยาต่างๆ ในบทความนี้  ซึ่งสมการและแบบจ าลอง

ทั้งหมดได้มีการยืนยันความถูกต้องโดยการเปรียบเทียบผลกับผลการวัด หรือผลจากงานวิจัยอื่นๆ ท าให้ทั้งสมการ      

อย่างง่าย และวิธกีารค านวนที่ได้น าเสนอไปนั้นน าไปใช้งานได้ทนัที่ไม่เพียงแต่งานในด้านมาตรวิทยาเท่านั้น แต่ยังใช้งาน

ในด้านอื่นๆ เช่น อวกาศยาน และระบบจุลภาคไฟฟ้าเชิงกลอกีด้วย 
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บทคดัย่อ 

 ในการศกึษาในคร้ังน้ีเป็นการศกึษาถึงการยืนยันถึงความเหมาะสมของแบคทเีรียโพรไบโอติกในการน ามาประยุกต์ใช้กบัผลิตภัณฑ์

อาหารของมนุษย์ ผลการศกึษาพบว่าแบคทเีรียโพรไบโอติก Bacillus spp. ทั้ง 5 สายพันธุ ์(Bacillus subtillis, B. polymyxa, B. thurigiensis, 

B. megaterium, B. licheniformis) ไม่ดื้ อต่อยาปฏิชีวนะทั้ง 5 ชนิด ซ่ึงได้แก่ Ampicillin, Tetracycline, Chloramphenicol, Imipenem และ 

Gentamicin และจากการศึกษาความสามารถในการย่อยสลายเมด็เลือดแดงของแบคทเีรียโพรไบโอติกทั้ง 5 สายพันธุ์ พบว่า B. subtillis, B. 

thurigiensis และ B. megaterium มีคุณสมบัติในการย่อยสลายเม็ดเลือดแดงแบบเบต้า (-hemolysis) ส่วน B. polymyxa และ B. 

licheniformis ให้ผลเป็นแบบแกมม่า (-hemolysis) ดังนั้น จากคุณสมบัติการดื้ อยาของแบคทเีรียทั้ง 5 สายพันธุ์ พบว่าเป็นแบคทเีรียที่มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเป็นแบคทเีรียโพรไบโอติก ส่วนคุณสมบัติการย่อยสลายเมด็เลือดแดง พบว่า 2 สายพันธุ ์พบการย่อยสลายแบบ 

-hemolysis โดยความเป็นจริงน้ันการย่อยสลายเมด็เลือดแดงสามารถเกดิจากความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังน้ัน ควร

ด าเนินการยืนยันด้านอื่นๆ ถึงความเหมาะสมของการเป็นแบคทเีรียโพรไบโอติกต่อไป 

 

ค าส าคญั: แบคทเีรียโพรไบโอติก  Bacillus spp.  การดื้อต่อยาปฏชีิวนะ  การย่อยสลายเมด็เลือดแดง 

 

Abstract 

 In this study, the confirmation on suitability of probiotic bacterial application in human dietary product was investigated. 

Results showed that five tested strains were no resistance to all tested antibiotics which were ampicillin, tetracycline, chloramphenicol, 

imipenem and gentamicin. For the ability of red blood cell hemolysis of five tested strains, B. subtillis, B. thurigiensis and B. 

megaterium showed -hemolysis but B. polymyxa and B. licheniformis demonstrated -hemolysis. Therefore, the drug resistance 

ability of five tested strains showed the suitability of probiotic bacterial application in human dietary product. While the ability of red 

blood cell hemolysis of five tested strains represented that two strains of tested strains demonstrated -hemolysis. Actually, the ability 

of red blood cell hemolysis of bacteria could be due to biosurfactant production. Results suggested to further confirm the other suitability 

aspects of probiotic bacterial application in human dietary product. 

 

Keywords: Probiotic bacteria, Bacillus spp., Antibiotic resistance, Hemolysis 
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บทน า 

 การปนเป้ือนของจุลินทรีย์ในอาหารและการเน่าเสยีของอาหารที่เกดิจากจุลินทรีย์ก่อโรคยังคงเป็นปัญหาส าคญั

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบนั (Fisher & Phillips, 2006) ซึ่งปัญหานี้ก  าลังเพ่ิมสงูขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาหลายปี

ที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ.2552 พบว่ามีผู้ ป่วยโรคอาหารเป็นพิษมากกว่า 1.5 แสนรายต่อปี (ข้อมูลสถิติประจ าปี         

พ.ศ.2552 จากกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง ผู้ ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ) จากรายงานการศึกษาข้อมูลของฝ่ายพัฒนาระบบ

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคพบว่า แบคทเีรียเป็นสาเหตสุ าคญัที่ท าให้เกดิโรคอาหารเป็นพิษของ

คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Vibrio parahaernolyticus, Salmonella, Staphylococcus และแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ที่พบบ้าง 

ได้แก่ Clostridium butulinum, Clostridium perfringens (ส านักระบาดวิทยา, 2545; 2548)  

ดงันั้น จึงมกีารศึกษาคดิค้นแนวคดิใหม่ในการยับย้ังแบคทเีรียกลุ่มดงักล่าว โดยมวีิธหีนึ่งที่มคีวามน่าสนใจและมี

ศักยภาพในการยับยั้งแบคทเีรีย คือ การเลือกใช้แบคทเีรียกลุ่มที่มีความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพใน

การยับยั้งแบคทเีรียก่อโรค ดังเช่นการใช้แบคทเีรียโพรไบโอติก (Cutting, 2011) ซึ่งจากรายงานของMatamoros et al. 

(2009) พบว่าการประยุกต์ใช้แบคทีเรียเดี่ยว คือ Lactobacillus piscium สายพันธุ์ EU2241 สามารถยับยั้งการเจริญของ

แบคทีเรียก่อโรค ได้แก่ Listeria monocytogenes และ Staphylococcus aureus และยืดระยะเวลาการเกบ็รักษาผลิตภัณฑ์กุ้ง  

แช่เยน็บรรจุแบบสญุญากาศ (Chillled vacuum-packaged shrimp)ได้ อกีทั้งการประยุกต์ใช้แบคทเีรียผสมยังเป็นวิธกีารที่มี

ประสิทธิภาพในการเกบ็รักษาผลิตภัณฑ์อาหารได้เช่นเดียวกัน เช่น การใช้แบคทีเรียผสมของ Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus casei, Pediococcus pentosaceus และ Staphylococcus xylosus สามารถควบคุมการเจริญของแบคทีเรียที่ท า

ให้อาหารเน่าเสยีได้ 

แบคทีเรียโพรไบโอติกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bacillus spp. เป็นแบคทีเรียที่มีความสามารถในการผลิตสารต้าน 

จุลชีพได้หลายชนิด รวมทั้งสร้างสารปฏชิีวนะในการยับยั้งแบคทเีรียก่อโรค (Yilmaz et al., 2006) อกีทั้งยังสามารถสร้าง

สารแบคเทอริโอซินในการฆ่าหรือยับยั้งแบคทเีรียก่อโรคได้ เช่น S. aureus (He et al., 2006) โดยแบคทเีรียโพรไบโอติก

ทั้ง 5 สายพันธุท์ี่น ามาใช้ในการศกึษาคร้ังนี้  ได้แก่ Bacillus subtillis, B. polymyxa, B. thurigiensis, B. megaterium และ 

B. licheniformis มีความสามารถในการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ในการยับย้ังแบคทเีรียได้ ซึ่งจากการศึกษา

ของ Stein, 2005 พบว่า B. subtilis ATCC 6633 สามารถผลิตสารต้านแบคทเีรียซึ่งเป็นแบคเทอริโอซินชนิด lantibiotics 

ที่มีชื่อว่า subtilin มีฤทธิ์ในการยับย้ังแบคทีเรียแกรมบวก และจากรายงานการศึกษาของ Piuri et al., 1998 พบว่าสาร 

Polyxin ที่ผลิตได้จากแบคทเีรีย B. polymyxa ซึ่งคัดแยกได้จากน า้ปลา (Argentinean regional fermented sausages) มี

ความสามารถในการต้านแบคทเีรียแกรมบวกแกรมลบ เช่น Bacillus spp., Lactobacillus spp., E. coli, Proteus vulgaris 

และ Klebsiella pneumoniae ในขณะที่ B. thuringiensis สามารถผลิตสารแบคเทอริโอซินที่รู้ จักกันในชื่อ thuricins หรือ 

entomocins เช่น B. thuringiensis B439 ผลิตสาร thuricin B439 (Ahern et al., 2003) และสาร entomocin 9 ผลิตได้

จาก B. thuringiensis ssp. entomocidus HD9 (Cherif et al.,2003) โดยสารดังกล่าวมีความสามารถในการยับยั้ ง

แบคทีเรียแกรวมบวกและแกรมลบเช่น Bacillus species, Listeria monocytogenes, และ Paenibacillus larvae เป็นต้น 

(Cherif et al., 2008) ส าหรับแบคทเีรีย B. megaterium นั้นสามารถผลิตแบคเทอริโอซิน ชื่อ megacins ซึ่งสามารถแบ่ง

ได้เป็น 3 กลุ่มคือ A, B และ C ตามกลไกการออกฤทธิ์และกิจกรรมการยับย้ังแบคทีเรีย (Holland & Roberts, 1964) 

นอกจากนี้ ยังพบว่าแบคทเีรีย B. licheniformis ZJU12 ที่คัดแยกได้จากดินมีความสามารถในการผลิตสารต้านแบคทเีรีย

แกรมบวกและราได้ (He et al., 2006) แต่อย่างไรกต็ามการประเมนิความปลอดภัยของแบคทเีรียโพรไบโอติกต่อมนุษย์

เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างย่ิง เนื่องจากในทางทฤษฎแีบคทเีรียโพรไบโอตกิอาจจะก่อให้เกดิผลข้างเคียงได้ถงึ 4 ลักษณะ คอื 1) 

การตดิเชื้อทางระบบทั่วไป 2) การเสื่อมลงทางเมแทบอลิซึม 3) การกระตุ้นภมูคุ้ิมกนัมากเกนิในผู้ที่ไวต่อการกระตุ้น และ  

4) การส่งถ่ายสารพันธกุรรม (Report of a Joint FAO/WHO, 2002)  
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 ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยในมนุษย์จึงจ าเป็นต้องมีการทดสอบถึงคุณสมบัติการเป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติก และ

การประเมนิความปลอดภัยของจุลินทรีย์โพรไบโอตกิต่อมนุษย์ โดยการทดสอบนอกกาย (in vitro) หรือในสตัว์ (in vivo) 

และการศึกษาในมนุษย์ เพ่ือประเมินความปลอดภัย และปฏกิริิยาของร่างกายต่อจุลินทรีย์โพรไบโอติก โดยในการศึกษา

คร้ังนี้ ได้ท าการทดสอบการดื้อต่อยาปฏชิีวนะและฤทธิ์ทางฮีโมไลตกิของแบคทเีรียโพรไบโอตกิ เพ่ือเป็นการยืนยันเบื้องต้น

ถงึความปลอดภัยของการน าแบคทเีรียโพรไบโอตกิมาประยุกตใ์ช้กบัผลิตภัณฑอ์าหารของมนุษย์ต่อไป 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 การประเมินความปลอดภัยของแบคทีเรียโพรไบโอติกต่อมนุษย์ เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างย่ิง ดังนั้น เพ่ือความ

ปลอดภัยในมนุษย์จึงท าการทดสอบการยืนยันถึงความเหมาะสมของแบคทีเรียโพรไบโอติกในการน ามาประยุกต์ใช้กบั

ผลิตภัณฑห์มกึแปรรปู ดงันี้   

1. การพจิารณารูปแบบการด้ือต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียโพรไบโอติก (Koneman et al., 1988) 

 น าแบคทเีรียโพรไบโอติกมาท าการศึกษาการดื้อต่อยาปฏิชีวนะขนานต่างๆ ด้วยเทคนิค Disk diffusion โดยใช้

ยาปฏิชีวนะจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ Ampicillin (10 μg), Chloramphenicol (30 μg), Gentamicin (10 μg), Imipenem 

(10 μg) และ Tetracycline (30 μg) โดยน าแบคทเีรียโพรไบโอติกถ่ายลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ Trypticase Soy Broth (TSB) 

แล้วน าไปบ่มที่อุณหภมูิ 35±1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 - 5 ชั่วโมง จากนั้นน ามาปรับความขุ่นของเชื้ อกบั McFarland 

0.5 ซึ่งเทยีบเท่าได้กบัปริมาณเชื้อ 1.5  108
 CFU/mL ใช้ไม้พันส าลีที่ปราศจากเชื้อจุ่มในหลอดที่ผ่านการปรับความขุ่น

แล้ว บิดไม้พันส าลีให้หมาดๆ กับข้างหลอด แล้วน ามาป้ายให้ทั่วผิวหน้าอาหารเลี้ ยงเชื้ อ Muller Hinton Agar (MHA) 

โดยป้ายเป็น 3 ระนาบ ทิ้งไว้นาน 3 - 5 นาท ีแล้วน า Disk ยาวางลงบนอาหารเล้ียงเชื้ อ จากนั้นน าไปบ่มที่อุณหภมูิ 35 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง อ่านผลโดยวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสแล้วน าไปแปรผลเปรียบเทยีบ

กบัค่ามาตรฐาน 

การอ่านผล ท าการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ zone of inhibition แล้วน าไปแปลผลกบัขนาดของ clear zone 

มาตรฐาน 

หมายเหตุ แบคทเีรียมาตรฐานที่น ามาใช้ในการทดสอบคร้ังนี้คอื Staphylococcus aureus ATCC 25923 และ 

E. coli ATTC 25922  

 

2. การวิเคราะหฤ์ทธ์ิทางฮีโมไลติกของแบคทีเรียโพรไบโอติก (Hawaz, 2014) 

 ทดสอบโดยการขดีเชื้อแบคทเีรียโพรไบโอตกิลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Blood agar เป็นเวลา 48 ชั่วโมง อณุหภมูิ 

37 องศาเซลเซียส และอ่านผลตามสมบัติการย่อยสลายเม็ดเลือดแดง (Hemolysis) บนอาหารเลี้ ยงเชื้ อโดยจ าแนก

ประเภทเป็นกลุ่มแอลฟ่า (-hemolysis), เบต้า (-hemolysis) และแกมม่า (-hemolysis)  

 

ผลการศึกษา 

1. การพจิารณารูปแบบการด้ือต่อยาปฏิชีวนะ  

 จากการศึกษาการดื้อต่อยาปฏชิีวนะทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ Ampicillin, Chloramphenicol, Gentamicin, Imipenem 

และ Tetracycline ของแบคทเีรียโพรไบโอตกิจ านวน 5 สายพันธุ ์พบว่าไม่มแีบคทเีรียชนิดใดที่ดื้อต่อยาปฏชิีวนะทั้ง 5 ชนดิ 

ที่น ามาทดสอบ ดงัตารางที่ 1-2  
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ตารางที่ 1 ขนาดวงใส (Clear zone) ของแบคทเีรียโพรไบโอติกต่อยาปฏชีิวนะ 
 

ยาปฏชีิวนะ 

ขนาดวงใสเฉล่ีย (มิลลิเมตร) 
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Ampicillin 26.0 37.0 24.0 27.0 24.7 24.0 30.7 

Chloramphenicol 30.7 35.3 25.0 30.0 43.0 34.7 22.0 

Gentamicin 30.3 31.7 26.0 23.0 26.7 28.3 24.7 

Imipenem 45.3 51.0 40.0 51.7 27.3 31.7 36.7 

Tetracycline 37.7 46.3 39.3 27.0 34.0 31.7 27.3 

 

ตารางที่ 2 แบบแผนความไวต่อยาปฏชีิวนะของแบคทเีรียโพรไบโอติก 
 

ยาปฏชีิวนะ 

แผนความไวต่อยาปฏชีิวนะ 
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Ampicillin S S S S S S S 

Chloramphenicol S S S S S S S 

Gentamicin S S S S S S S 

Imipenem S S S S S S S 

Tetracycline S S S S S S S 

  หมายเหตุ : S = sensitive 

 

2. การวิเคราะหฤ์ทธ์ิทางฮีโมไลติกของแบคทีเรียโพรไบโอติก 

 การวิเคราะห์ฤทธิ์ทางฮีโมไลติกของแบคทีเรียโพรไบโอติกทั้ง 5 สายพันธุ์ ได้แก่ Bacillus licheniformis, B. 

megaterium, B. polymyxa, B. subtillis และ B. thurigiensis บนอาหารเลี้ ยงเชื้ อ Blood agar พบว่า B. thurigiensis, B. 

megaterium มีคุณสมบัติในการย่อยสลายเมด็เลือดแดงแบบเบต้า (-hemolysis) ส่วน B. subtillis, B. polymyxa และ 

B. licheniformis ให้ผลเป็นแบบแกมม่า (-hemolysis)  

 

ตารางที่ 3 ฤทธิ์ทางฮีโมไลติกของแบคทเีรียโพรไบโอติก 
 

แบคทเีรียไพรไบโอตกิ การย่อยสลายเมด็เลือดแดง ลักษณะโคโลนีบนอาหาร Blood agar 

Bacillus subtillis -hemolysis 

 

Bacillus polymyxa -hemolysis 
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Bacillus thurigiensis -hemolysis 

 

Bacillus megaterium -hemolysis 

 

Bacillus licheniformis -hemolysis 

 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

 การประเมนิความปลอดภัยของแบคทเีรียโพรไบโอตกิต่อมนุษย์เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างย่ิงตามรายงานความร่วมมือ

ระหว่างองค์การอาหารและยาแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก ว่าด้วยการวางแนวทางและหลักเกณฑ์การ

ประเมนิประสทิธผิลต่อสขุภาพ ความปลอดภัย และการกล่าวอ้างทางสขุภาพของโพรไบโอตกิในผลิตภัณฑอ์าหาร ได้แสดง

ให้เหน็ว่าถึงแม้ว่าแบคทเีรียโพรไบโอติกจะมีความปลอดภัยและมีคุณสมบัติของโพรไบโอติกที่เหมาะสมและถูกอนุญาต

น ามาใช้เป็นโพรไบโอติก แต่เนื่องจากในทางทฤษฎีแบคทเีรียโพรไบโอติกอาจจะก่อให้เกดิผลข้างเคียงได้ถึง 4 ลักษณะ 

คือ 1) การติดเชื้ อทางระบบทั่วไป (Systemic infections) 2) การเสื่อมลงทางเมแทบอลิซึม (Deleterious metabolic 

activities) 3) การกระตุ้ นภูมิคุ้มกันมากเกินในผู้ที่ไวต่อการกระตุ้ น (Excessive immune stimulation in susceptible 

individuals) และ 4) การส่งถ่ายสารพันธุกรรม (Gene transfer) (Report of a Joint FAO/WHO, 2002) ดังนั้น เพ่ือ

ความปลอดภัยในมนุษย์จึงจ าเป็นต้องมกีารทดสอบเพ่ิมเตมิ 

 ดังนั้น จากการศึกษาการดื้ อต่อยาปฏิชีวนะทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ Ampicillin, Chloramphenicol, Gentamicin, 

Imipenem และ Tetracycline ของแบคทเีรียโพรไบโอตกิจ านวน 5 สายพันธุ ์ได้แก่ Bacillus licheniformis, B.megaterium, 

B. polymyxa, B. subtillis และ B. thurigiensis พบว่าไม่มีแบคทเีรียชนิดใดเลยที่ดื้อต่อยาปฏชิีวนะทั้ง 5 ชนิดที่กล่าวมา 

โดยดูจากขนาดของอตัราส่วนวงใสที่เกดิขึ้นรอบ disk ยา ซึ่งหากอตัราส่วนของขนาดวงใสมาก แสดงผลได้ว่ายาปฏชิีวนะที่

น ามาทดสอบนั้นมปีระสทิธภิาพในการยับยั้งหรือท าลายแบคทเีรียได้ด ี โดยยาปฏชิีวนะที่ใช้ในการศึกษานี้จัดอยู่ในกลุ่มยา 

Chloramphenicol, Tetracycline, Aminoglycosides และ Penicillin ซึ่งมีกลไกการยับยั้งหรือท าลายเชื้ อแบคทีเรีย โดย

สามารถเข้าไปขัดขวางกระบวนการสร้างผนังเซลล์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ยับย้ังการสงัเคราะห์ Peptidoglycan ซึ่งเป็น

โครงสร้างพ้ืนฐานของผนังเซลล์แบคทเีรีย (มาลิน, 2540) โดยผนังเซลล์ถูกรบกวนความดันภายใน (osmotic pressure) 

ท าให้เซลล์พองออกและแตกได้ ยากลุ่มนี้ จึงมีคุณสมบัติในการฆ่าหรือท าลายจุลินทรีย์หรือที่เรียกว่า Bacteriocide หรือ 

Microbicide ได้แก่ ยากลุ่ม Penicillin คือ Ampicillin (พายัพ, 2541) และ Gentamycin จะไปมีผลท าให้การท างานของ

เยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทเีรียผดิปกตไิปหรือขดัขวางการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ของแบคทเีรีย ดงันั้น การออกฤทธิ์ของยาในกลุ่มนี้

จึงเป็นชนิดที่สามารถฆ่าหรือท าลายจุลินทรีย์ (bacteriocidal) โดยมีผลท าให้การควบคุมการผ่านเข้าออกของสารผดิปกติ 

(พายัพ, 2541) ส่วน Tetracycline และ Chloramphenicol จะไปขดัขวางขบวนการสงัเคราะห์โปรตนี ยาประเภทนี้จะเป็น

ชนิด bacteriostatic หรือ microbistatic ซึ่งหมายถงึ ยาชนิดที่สามารถยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์ ยากลุ่มนี้ ไม่มผีลที่ท าให้

แบคทเีรียตายแต่จะมผีลยับยั้งการเพ่ิมจ านวนและการแบ่งตวัเท่านั้น (พายัพ, 2541) 

 ผลการศึกษาในครั้ งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Hemalatha & Shanthi (2010) ซึ่ งได้ท าการแยกเชื้ อ 

 B. subtilis จากตัวอย่างนม โดยศึกษาการดื้ อยาปฏิชีวนะและประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ของ B. subtilis จาก

การศึกษาพบว่า B. subtilis ทั้ง 4 ไอโซเลท ไวต่อยาปฎิชีวนะ ได้แก่ Streptomycin (25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร)

Ampicillin (10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) Penicillin (10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) Erythromycin (15 ไมโครกรัมต่อ

มิลลิลิตร) และ Amoxycillin (10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) แต่ B. subtilis ทั้งหมดนี้ดื้อต่อ Bacitracin (10 ไมโครกรัม
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ต่อมิลลิลิตร) นอกจากนี้พบว่า B. subtilis มีฤทธิ์ในการยับย้ังแบคทีเรียที่ก่อโรคในมนุษย์บางชนิด ได้แก่ Salmonella 

spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp. และ E. coli ซึ่ งสารที่มีฤทธิ์ ในการยับย้ังจุลินทรีย์ที่ผลิตจาก B. subtilis       

โดยการสกดัด้วยสารอนิทรีย์ คอื เอทลิอะซิเตท พบว่าสารที่ได้มฤีทธิ์ในการยับย้ังแบคทเีรียที่ก่อโรคในมนุษย์ ซึ่งสารนี้ เป็น

โปรตีนที่มีปริมาณระหว่าง 0.05 - 0.55 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยใช้เทคนิค SDS-PAGE 

พบว่าสารที่ผลิตจาก B. subtilis เป็นสารเปปไทดท์ี่มนี า้หนักน้อยกว่า 62 กโิลดาลตนั 

 ส่วนการศึกษาฤทธิ์ทางฮีโมไลติกของแบคทีเรียโพรไบโอติกทั้ง 5 สายพันธุ์ พบว่าเชื้ อ B. subtillis, B. 

thurigiensis และ  B. megaterium มีคุณสมบัติในการย่อยสลายเม็ดเลือดแดงแบบเบต้า (-hemolysis) ส่วน  

B. polymyxa และ B. licheniformis ให้ผลเป็นแบบแกมม่า (-hemolysis) ซึ่งจากการศึกษาของ Shivram & Vishwanath 

(2012) ที่ได้ท าการประเมินศักยภาพของโพรไบโอติก Lactobacillus sp. ที่คัดแยกได้จากชีสและการเตรียมไอศกรีม 

พบว่าแบคทเีรียโพรไบโอตกิ Lactobacillus sp. ทุกสายพันธุใ์ห้ผลการย่อยสลายเมด็เลือดแดงแบบ -hemolysis (ไม่เกดิ

การย่อยสลายเม็ดเลือดแดง) และการศึกษาของ Hawaz (2014) ที่ท าการศึกษาฤทธิ์ทางฮีโมไลติกของแบคทีเรีย 

โพรไบโอตกิ Lactobacillus จ านวน 9 สายพันธุ ์พบว่าแบคทเีรียโพรไบโอตกิ 7 สายพันธุ ์ให้ผลการทดสอบการย่อยสลาย

เมด็เลือดแดงแบบ -hemolysis (ไม่เกดิการย่อยสลายเมด็เลือดแดง) และอกี 2 สายพันธุ ์ให้ผลการทดสอบแบบ α-

hemolysis จากผลการศึกษาคร้ังนี้ ที่พบว่า Bacillus จ านวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ B. subtilli, B. thurigiensis และ B. 

megaterium ให้ผลการย่อยสลายเมด็เลือดแดงแบบ -hemolysis นั้น อาจจะไม่ใช่ความสามารถในการก่อโรคแต่อาจ

เนื่องมาจากความสามารถในการผลิตสารลดแรงตงึผวิชีวภาพ ดงันั้น จากรายงานที่กล่าวมาข้างต้นควรท าการประเมนิด้าน

อื่นๆ ต่อไป เพ่ือให้สามารถบ่งชี้ ให้เหน็ว่าแบคทเีรียโพรไบโอตกิมคีวามเหมาะสมและสมควรในการน ามาใช้เป็นแบคทเีรีย

โพรไบโอตกิในอาหารมนุษย์  
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของดาวฤกษ์บางดวงในกระจุกดาว M41 โดยท าการสังเกตการณ์ที่หอดูดาว        

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์ (องค์การมหาชน) ซ่ึงผลค านวณปรากฏว่าดาวฤกษ์ที่

ท  าการศกึษามีค่าอุณหภมูิยังผลอยู่ระหว่าง 9,949.93434 ถึง 12,882.1895 เคลวิน มีรัศมีระหว่าง 1.6903 ถึง 3.1731 เท่าของดวงอาทติย์ 

มีมวล 2.94 ถึง 4.42 เท่าของดวงอาทติย์ และสามารถจัดจ าแนกประเภทของดาวฤกษ์เป็นสเปกตรัม Bและ A ซ่ึงผลการศกึษาคุณสมบัติของ

ดาวฤกษ์ทั้ง 5 ดวงในกระจุกดาว M41 โดยการใช้เทคนิคโฟโตเมตรี พบว่าการที่ดาวฤกษ์ในกระจุกดาวมีอุณหภูมิ รัศมี มวล และชนิดของ

สเปกตรัมที่คล้ายกนั ท าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกบัการก าเนิดของดาวฤกษ์ในกระจุกดาวว่าน่าจะมีแหล่งก าเนิดจากแหล่งเดียวกนัมากยิ่งขึ้น 

 

ค าส าคญั: ดาวฤกษ์  กระจุกดาวM41  โฟโตเมตรี 

 

Abstract 

 This research was aimed to study star properties of some stars in M41 cluster. The data had been collected from Regional 

Observatory for the Public Nakhon Ratchasima, National Astronomical Research Institute of Thailand (Public Organization). The results 

from calculation of the star properties were: the effective temperatures of 10,500.815 K, the radius of 2.00 Rsun - 4.07 Rsun and the 

mass of 2.94 Msun - 4.42 Msun. Its spectrum was B-class in terms of effective temperature. 

 

Keywords: Stars, M41 Cluster, Photometry 

 

บทน า 

 ดาวฤกษ์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่สามารถสงัเกตเหน็ได้ในยามค ่าคืน แต่ดาวฤกษ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันจะเรียกว่ากระจุก

ดาว ซึ่งกระจุกดาวจะเป็นแหล่งรวมดาวฤกษ์หลากหลายชนิด และกระจุกดาวสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท คือกระจุก

ดาวทรงกลม (Globular cluster) และกระจุกดาวเปิด (Open cluster) ซึ่งการศึกษาดาวฤกษ์กจ็ะท าการศึกษาคุณสมบัติ

ทางกายภาพของดาวฤกษ์ เช่น ส ีอณุหภมูยิังผล และมวลของดาวฤกษ์ เป็นต้น 

 กระจุกดาว M41 (NGC 2287) เป็นกระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวสนุัขใหญ่ (Sirius) มีต าแหน่ง R.A. 06h 46m 

01s DEC. - 20
o
 45’.4 มคีวามเรว็ตามแนวรัศมี (Radial velocity) 23.30 กโิลเมตรต่อชั่วโมง (SIMBAD) มรีะยะทาง
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ประมาณ 752 พาร์เซก ดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M 41 มีการเคล่ือนที่อวกาศ (Proper-motion) และดาวสมาชิกในกระจุก

ดาว M 41 อาจเป็นระบบดาวคู่ ตลอดจนดาวฤกษ์ประเภทดาวยักษ์ (Giant) และค านวณค่า มอดุลัสระยะทาง(Distance 

modulus, m-M) ได้เท่ากบั 9.15 และจากการพลอ๊ตกราฟ Hertzsprung-Russell กระจุกดาว M 41 มอีายุระหว่าง 3.1 x 

10
7
 ถึง 8.0 x 10

7
 ปี มีค่าโชติมาตรสมับูรณ์อยู่ระหว่าง -1 ถึง 3 (-1 ≤ Mv ≤ 3) และมีคุณสมบัติทางกายภาพของดาว

ฤกษ์ในกระจุกดาว M 41 จากการศึกษาดาวฤกษ์จ านวน 8 ดวง พบว่า มีค่าโชติมาตรปรากฏที่แท้จริงในช่วงแสงสนี า้เงิน

และสเีหลือง มีค่าอยู่ในช่วง 7.8041 ถึง 10.8212 และในช่วง 7.5691 ถึง 10.8212 ตามล าดับ (ยุพยงค์ สนิทมครบุรี, 

2557) ซึ่งการท าการศึกษาเกี่ยวกบัคุณสมบัตทิางกายภาพของดาวฤกษ์บางดวงในกระจุกดาว M41 พบว่าการที่ดาวฤกษ์

แต่ละดวงมีคุณสมบัติและองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกนันั้น เป็นเพราะว่าดาวฤกษ์ในกระจุกดาวอาจยุบตัวจากมวลของกลุ่ม

กา๊ซชนิดเดยีวกนัในอวกาศ 

การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยจะท าการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M41 บางดวง เช่น 

อณุหภมูยิังผล รัศม ีมวล ตลอดจนจัดจ าแนกประเภทของดาวฤกษ์ 

 

วิธีการวิจยั 

 การศึกษาคุณสมบตัขิองดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M41 ในคร้ังนี้  จะท าการสงัเกตการณท์ี่หอดูดาวเฉลิมพระเกยีรติ 

7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสมีา ด้วยกล้องซีซีดี โฟโตมิเตอร์ (CCD Photometer) ผ่านแผ่นกรองแสงสนี า้เงิน (B) 

และสทีี่ตามองเหน็ (V) ที่ต่อเข้ากบักล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร และมรีะบบตามดาว

อตัโนมัติของวันที่ 15 ธนัวาคม พ.ศ.2557 ภาพที่ได้จะถูกน ามาก าจัดสญัญาณรบกวนต่างๆ (Reduction Image) และท า

การวัดแสงดาวฤกษ์ด้วยเทคนิคโฟโตเมทรี (Photometry) 

 โดยการวิเคราะห์คุณสมบตัขิองดาวฤกษ์ในคร้ังนี้จะท าการวิเคราะห์หาค่าอณุหภมูยิังผล (Effective temperature) 

มวล (Mass) รัศม ี(Radius) และจ าแนกประเภทของดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M41 โดยใช้ความสมัพันธด์งัสมการ 

        5 41
9.52307 10 1.32488 10
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         (1) 
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 เมื่อ  B V   คอื ดชันีสขีองดาวฤกษ์ 

    effT  คอื อณุหภมูยิังผลของดาวฤกษ์ 

    L    คอื ก าลังส่องสว่างของดาวฤกษ์ 

    M  คอื มวลของดาวฤกษ์ 

    R   คอื รัศมขีองดาวฤกษ์ 

sunL , 
sunM , 

sunR , 
sunT  คอื ก าลังส่องสว่าง มวล รัศมแีละอณุหภมูยิังผลของดวงอาทติย์ 

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผลการวิจยั 

 จากการสังเกตการณ์โดยการถ่ายภาพกระจุกดาว M41 เราจะใช้ดาว HD49025 เป็นดาวตรวจสอบ (Check) 

และดาว HD 49106 เป็นดาวเปรียบเทยีบ (Ref) และท าการวิเคราะห์คุณสมบตัขิองดาวฤกษ์ 5 ดวง (รปูที่ 1) โดยข้อมูล

เบื้องต้นของดาวตรวจสอบและดาวเปรียบเทยีบแสดงในตารางที่ 1 
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รูปท่ี 1 ภาพถ่ายกระจุกดาว M41 จากการสงัเกตการณ์ 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นดาวตรววจสอบและดาวเปรียบเทยีบ 
 

Stars RA(2000) DEC(2000) B V B-V 

HD49025(Check star) 6h 45m 37.273s -20o 48’ 58.40” 9.07 9.07 0 

HD49106(Reference star) 6h 46m 3.18s -20o 43’ 18.618” 8.87 8.9 -0.03 

 

 จากการวิเคราะห์ภาพข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาค านวณหาค่าดัชนีสขีองดาวเพ่ือท าการค านวณหาคุณสมบัติของดาว

ฤกษ์ในกระจุกดาว โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีสขีองดาวฤกษ์ในกระจุกดาวสามารถสร้างสมการดัชนีสแีละโชติมาตรประกฎ

แท้จริงในช่วงความยาวคล่ืนสเีหลือง ดงันี้  

   
0( ) 2.245655114( ) 1.013531644B V b v      (3) 

      
0 0.369150389 1.1181746( )V v B V      (4) 

 จากสมการที่ 3 และ 4 สามารถค านวณค่าดชันีสแีละโชตมิาตรปรากฏแท้จริงของดาวฤกษ์ที่ท  าการวิเคราะห์ และ

ข้อมูลจากฐานข้อมูลใน SIMBAD แสดงได้ดงัตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทยีบค่าดชันีส ีโชติมาตรปรากฏแท้จริงของดาวฤกษ์จากการค านวณกบัฐานข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

Stars 
Calculates Data Bases 

B V B-V B V B-V 

1 9.53 9.55 -0.02 9.57 9.61 -0.04 

2 9.97 10.03 -0.06 9.95 9.96 -0.01 

3 8.47 8.53 -0.06 8.43 8.50 -0.07 

4 8.35 8.48 -0.13 8.37 8.44 -0.07 

5 9.96 9.92 0.04 9.96 10.00 -0.04 

HD 49025(Check) 

HD 49106(Ref) 

1 
2 

3 

4 5 
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จากตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทยีบดชันีสแีละโชตมิาตรแท้จริงในช่วงความยาวคล่ืนสนี า้เงินและสทีี่ตามองเหน็ 

โดยในตารางจะแสดงค่า โชติมาตรแท้จริงในช่วงความยาวคลื่นสนี า้เงิน (B) สทีี่ตามองเหน็ (V) และค่าดัชนีส ี(B-V) 

ของดาวฤกษ์ทั้ง 5 ดวง ที่ได้จากการค านวณและที่ได้จากฐานข้อมูล SIMBAD ตามล าดับ และจากการค านวณดัชนีสแีละ

โชติมาตรแท้จริงในช่วงความยาวคลื่นสีที่ตามองเหน็จากสมการที่ 3 และ 4 พบว่าค่าที่ได้มีความใกล้เคียงจากฐานข้อมูล

เป็นอย่างมากแสดงถงึความแม่นย าของสมการที่สร้างขึ้น  

จากข้อมูลที่ได้สามารถน าไปค านวณหาค่าคุณสมบัติของดาวฤกษ์ ได้จากสมการความสมัพันธร์ะหว่างก าลังส่อง

สว่าง-รัศม-ีอณุหภมูยิังผลของดาวฤกษ์  

2 4( ) ( )
eff

sun sun sun

TL R

L R T
       (4) 

เมื่อ L คอื ก าลังส่องสว่าง 

 R คอื รัศม ี

 T คอื อณุหภมู ิ
และจากสมการความสมัพันธร์ะหว่างมวล-ก าลังส่องสว่างของดาว 

 จากการศึกษาดาวฤกษ์บนท้องฟ้าท าให้สามารถทราบถึงค่าความสัมพันธ์ระหว่างมวลกับก าลังส่องสว่าง ดัง

สมการ 

  

log( ) 3.5log( )
sun sun

L M

L M
      

     

3.5( )
sun sun

L M

L M
      (5) 

เมื่อ M คอื มวลของดาว (บุญรักษา สนุทรธรรม,2549) 

จากสมการที่ 4 และ 5 สามารถค านวณหาค่ารัศมี มวล และน าค่าที่ค านวณได้ไปหาชนิดสเปกตรัมของดาวฤกษ์

ในกระจุกดาวได้ ดงัแสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าคุณสมบัติและประเภทของดาวฤกษ์ที่พิจารณา 
 

Star Teff R/Rsun M/Msun Type 

1 10,852.35295 2.3345 3.3361 B 

2 11,426.94515 1.6903 2.9426 B 

3 11,790.75447 3.1731 4.3710 B 

4 12,882.18947 2.7106 4.4200 B 

5 9,949.93439 2.3473 3.0305 A 

 

 จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ์ในกระจุกดาว M41 ผลการศึกษาพบว่า ดาวฤกษ์แต่ละดวงมี

คุณสมบัติที่ใกล้เคียงกนั และท าให้มีความเข้าใจเกี่ยวกบัลักษณะของกระจุกมากย่ิงขึ้น ซึ่งสามารถน าผลการศึกษานี้ ไปใช้

ในการศึกษาคุณสมบตัขิองกระจุกดาวอื่นๆได้ 

 

สรุปผลการวิจยั 

 การศึกษาคุณสมบัติของดาวฤกษ์บางดวงในกระจุกดาว M41 พบว่าดาวฤกษ์ที่ท  าการศึกษามีอุณหภมูิยังผลอยู่

ระหว่าง 9,949.93439 ถึง 12,882.18947 เคลวิน มีรัศมีอยู่ระหว่าง 1.6903 ถึง 3.1731 เท่าของดวงอาทติย์ มีมวล

อยู่ระหว่าง 2.9426 ถึง 4.4200 เท่าของดวงอาทิตย์ และสามารถจัดจ าแนกประเภทของดาวฤกษ์เป็นดาวฤกษ์ชนิด B 

และ ชนิดA ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ทั้ง 5 ดวงเป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ในแถบล าดบัหลัก 
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ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา ที่สนับสนุนทุนวิจัยในคร้ังนี้  และขอขอบคุณหอดู
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 ขอขอบคุณอาจารย์รณกฤต รัตนมาลา ที่คอยช่วยเหลือตรวจสอบบทคดัย่อภาษาองักฤษเป็นอย่างด ีตลอดจนให้

ความรู้  ค าแนะน าในการเกบ็ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในคร้ังนี้ ด้วย 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างทศันคติต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามหลักสูตรวิชาภาษาญ่ีปุ่ น ของนิสิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยท าการศึกษากับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 33 คน เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเรจ็รปูส าหรับการวิจัย

ทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) ส่วนสถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติสหสมัพันธข์อง เพียร์สนั (Pearson’s correlation)  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานไม่มีประสบการณ์ไปเรียนที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทกัษะไวยากรณ์ อยู่ในระดับ C+ และ C ด้านทกัษะการเขียน อยู่ในระดับ C+ 

และ C ด้านทกัษะการสื่อสาร อยู่ในระดับ B และด้านทกัษะการอ่าน อยู่ในระดับ B ตามล าดับ 2) ทศันคติต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 

ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับสงู เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับ พบว่า ทศันคติต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่ น ล าดับแรก คือ ด้าน

บทบาทคณาจารย์ จัดอยู่ในระดับสงู และ 3) ทศันคติต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสตูรวิชาภาษาญ่ีปุ่ น 

ของนิสติสาขาวิชา ภาษาญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่มีความสมัพันธก์นั 

  

ค าส าคญั: ทศันคติต่อการเรียนการสอน  หลักสตูรสาขาภาษาญ่ีปุ่ น  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  นิสติมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

Abstract 

A Correlational Study between Learning Attitudes and Learning Achievement in the Japanese Curriculum of Japanese Major 

students at Naresuan University. The research will be conducted with undergraduate students. Major Japanese University Number 33 

was used questionnaire. Data were analyzed using the Statistical Package for Social Science Research (SPSS) Statistical analysis the 

fundamental frequency and percentage Average (Mean) and standard deviation (SD.) and test the statistical correlation of Pearson.  

The results showed that: 1) the majority of the respondents were female. Studying in 3rd year of mostly inexperienced to go 

to Japan. The majority of respondents an achievement the grammar in the C + and C-writing skills. In the C + and C, B and 

communication skills in the areas of reading in class B, respectively, 2) attitudes towards the teaching of the Japanese language. The 

overall rating of high. When considered, the order found that attitudes to teaching Japanese first is the faculty role. Held at a high level, 

and 3) Attitudes and Learning Achievement in the Japanese Curriculum of Japanese Major student at Naresuan University. There was 

no correlation. 

 

Keywords: Learning attitudes, Japanese curriculum, Learning achievement, Naresuan university students 
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บทน า 

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้นานาประเทศทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง

รวดเร็ว ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของแต่ละประเทศเปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้ น แต่ละ

ประเทศจึงต้องหันกลับมาให้ความส าคัญต่อการพัฒนาปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับบนเวทีเศรษฐกิจโลก และน า

ประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติกค็ือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา เพราะการศึกษาคอืการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีความรู้  ความสามารถ 

เป็นก าลังในการพัฒนาประเทศให้มคีวามเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ สบืต่อไป (ไชยยศ เรืองสวุรรณ, 2550, หน้า 1) 

สถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่ส  าคัญย่ิงที่จะพัฒนาก าลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เพ่ือการ

พัฒนาชาตอิย่างยั่งยืนและสร้างสงัคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดงัปรากฏตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 

11 (พ.ศ.2555 - 2559) ที่เน้นการวางรากฐานทางการศึกษาบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง รวมไปถึงการมี

บทบาทสงูในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอดุมศึกษาระดบันานาชาต ิโดยเฉพาะการพัฒนาบณัฑติที่ตอบสนองความ

ต้องการของสังคมที่ต้องค านึงถึงการเคล่ือนย้ายแรงงานและความต้องการที่เปล่ียนแปลงในแต่ละภูมิภาค (Manpower 

Mobilization and Demographic Change) สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพขอสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานสากล เป็น

ศูนย์กลางทางการศึกษา  

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เมื่อการติดต่อสัมพันธ์ การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศมีความส าคัญในสังคม

โลกปัจจุบนั การพัฒนาการศึกษาภาษาต่างประเทศจึงยิ่งมคีวามส าคญัและจ าเป็นมากขึ้นไปด้วย เนื่องจากเป็นเคร่ืองมอืใน

การติดต่อสื่อสาร อันจะน าไปสู่การศึกษาต่อยอด การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบั

วัฒนธรรมและวิสยัทศัน์ของชุมชนโลก และการตระหนักรู้ถงึความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสงัคมโลก อนั

จะน ามาซึ่งมิตรภาพ และความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้ เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้  

และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ

ปกครอง มีทศันคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้

ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมวีิสยัทศัน์ในการด าเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หน้า 1) 

 ในการศึกษาภาษาต่างประเทศท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าในสงัคมโลกดงักล่าว ภาษาญี่ปุ่นถอืเป็นภาษาส าคญั

หนึ่งในกระแสการเปล่ียนแปลงแห่งยุคโลกาภิวัตน์ รัฐบาลไทยจึงได้ให้ความส าคัญต่อภาษาญี่ ปุ่น โดยนายจาตุรนต์  

ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2557, ออนไลน์) ได้กล่าวในงานต้อนรับนายฮิโระ

ยะส ุอนัโดะ ประธานมูลนิธญิี่ปุ่น (Japan Foundation) จากประเทศญี่ปุ่นและคณะ เพ่ือหารือถงึความร่วมมอืด้านการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ว่า “ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษา ที่มคีนไทยสนใจเรียนเป็นจ านวนมาก 

การเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง หากไม่มีการออกแบบระบบให้ดี กจ็ะไม่ได้ผล และถือเป็นการเสียเปล่า จึง

ต้องการให้มีญี่ ปุ่นจัดส่งครูผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยในการออกแบบระบบการสอน

ภาษาญี่ปุ่น การก าหนดจ านวนผู้ เรียนต่อห้อง รวมทั้งการออกแบบหลักสตูรให้เน้นการสอนสนทนาในห้องเรียน ซึ่งเป็น

เรื่องส าคัญเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจ านวนมากไม่สามารถใช้

ภาษาในการสื่อสารได้ ดงันั้น ไม่ต้องการให้มุ่งเน้นที่จ านวนผู้เรียน แต่ควรเน้นที่คุณภาพให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการ

สื่อสาร และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น เชื่อว่าหากด าเนินการประสบความส าเรจ็ จะท าให้ครูสอน

ภาษาญี่ปุ่นสามารถสอนได้อย่างมคุีณภาพ น าไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาของไทย และจะเป็นการยกระดบัความร่วมมอื

ระหว่างไทยกบัญี่ปุ่นได้เป็นอย่างด”ี  

 ขณะที่ประธานมูลนิธญิี่ปุ่น (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2557, ออนไลน์) ได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรงุแก้ไขการ

เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ว่าควรให้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นการฟังและการพูดมากกว่าการอ่านและการเขยีน 

เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถสื่อสารได้ จึงสนับสนุนให้มีการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณใ์นการสอนภาษาญี่ปุ่นมาช่วย

พัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย  
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 ด้วยนโยบายดังกล่าว การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงมุ่งหวังให้ผู้ เรียนมีทัศนคติดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้

ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ แสวงหาความรู้  ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้นได้ รวมทั้งมี

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและ

วัฒนธรรมไทยไปยังสงัคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ โดยปรากฏในตวัชี้ วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ในสาระที่ 3 ภาษา

กับความสัมพันธก์ับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มาตรฐาน ต 3.1 คือ ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษา ต่างประเทศในการเชื่อมโยง

ความรู้ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น  และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตนได้ 

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หน้า 2) 

นักวิชาการด้านญี่ ปุ่นศึกษา อรสา รัตนอมรภิรมย์ (2550, หน้า 28 - 29) เสนอประเดน็ปัญหาเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในสังคมไทยอย่างน่าสนใจว่า การจะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ ปุ่นให้มีประสิทธภิาพนั้น 

ส่วนหนึ่งขึ้ นอยู่กับโรงเรียนและสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่สอนภาษาญี่ ปุ่นทั่วประเทศที่จะต้องผลักดันและพัฒนา

หลักสตูรการสอนภาษาญี่ปุ่นให้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยการวางแผนจัดการเรียนการสอนพุ่งเป้าไปที่คุณภาพมากกว่า

ปริมาณ เหตุเพราะสถิตสิะท้อนให้เหน็ปัญหาที่น่ากงัวลว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีเดก็เรียนภาษาญี่ปุ่นถึง 250,000 คน แต่

นักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษานี้ ได้จริงมีเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องกลับมาปรับการเรียนให้

เข้มข้นมากขึ้น เพ่ือไม่ให้ซ า้รอยกบัปัญหาของการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่จบปริญญาตรีแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่

สามารถสื่อสารหรือศึกษาต่อต่างประเทศได้ ท าให้ต้องไปเรียนเพ่ิมเตมิ ส่งผลให้เสยีเวลา งบประมาณ บุคลากร  

 นอกจากนี้  ผู้เรียนและผู้สอนภาษาญี่ปุ่นพึงตระหนักว่าการสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ทางด้านภาษาญี่ปุ่นมี

ความสัมพันธ์กับรายได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  คือ ผู้ที่สอบวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

ภาษาญี่ ปุ่นในระดับ 3 ผ่าน จะได้รับเงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท ผู้ที่สอบวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

ภาษาญี่ ปุ่นในระดับ 2 ผ่าน จะได้รับเงินเดือน 13,000 - 18,000 บาท ผู้ที่สอบวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

ภาษาญี่ปุ่นในระดบั 1 ผ่านจะได้รับเงินเดอืน 18,000 - 20,000 บาท (วารสารอนุสารอดุมศึกษา, 2554, หน้า 4) 

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการจัดรูปแบบการเรียนการสอนภาษาญี่ ปุ่นนั้นมีอิทธิพลอย่างสูงต่อ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าว กย็ังเป็นปัจจัยส าคัญต่อการประกอบอาชีพ

ของผู้เรียนในอนาคต  

 ท่ามกลางสถาบันการศึกษาหลากหลายแห่งที่เปิดการเรียนการสอนภาษาญี่ ปุ่น สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กไ็ด้เปิดท าการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในระดบัปริญญาตรี 

และปริญญาโทมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกด็ี ยังไม่ปรากฏการท าวิจัยที่ศึกษาและวิเคราะห์ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อการ

จัดรปูแบบหรือการจัดกระบวนการการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นภายในสถาบนันี้  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาหัวข้อวิจัยดงักล่าวโดยใช้การ

จัดกระบวนการการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ในหลักสตูรระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นกรณศีึกษา 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาทศันคติของนิสติต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ของนิสติสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย

นเรศวร จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสตูร 2) ด้านบทบาทอาจารย์ 3) ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 4) 

ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้  และ 5) ด้านการวัดและการประเมนิผล 

 2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรวิชาภาษาญี่ปุ่น ของนิสติสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย

นเรศวร จ านวน 4 ทกัษะ ได้แก่ 1) ทกัษะไวยากรณ ์2) ทกัษะการสื่อสาร 3) ทกัษะการอ่าน และ 4) ทกัษะการเขยีน 

 3. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการเรียนการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรวิชา

ภาษาญี่ปุ่น ของนิสติสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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สมมติฐานของการวิจยั 

 ทศันคตต่ิอการเรียนการสอนไม่มคีวามสมัพันธก์บัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรวิชาภาษาญี่ปุ่น ของนิสติ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

วิธีด าเนินงานวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้ วิจัยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะเจาะกับนิสิตระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 3 จ านวน 33 คน เคร่ืองมอืที่ใช้คอืแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสถติสิ  าเรจ็รปูส าหรับการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) ด้วยสถติพ้ืินฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) ส่วนสถิติทดสอบ ได้แก่ 

สถติสิหสมัพันธข์องเพียร์สนั (Pearson’s correlation) 

 
ผลการศึกษา 

 1. ทศันคติต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่ น 
 ทศันคตต่ิอการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ในภาพรวมจัดอยู่ในระดบัสงูทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง

ตามล าดับ พบว่า ทศันคติต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่มีระดับสงูเป็นล าดับแรก คือ ด้านบทบาทคณาจารย์ จัด

อยู่ในระดับสงู รองลงมา คือ ด้านการวัดและการประเมินผล จัดอยู่ในระดับสงู และล าดับสดุท้าย คือ ด้านหลักสตูร แต่ก็

ยังจัดอยู่ในระดบัสงูเช่นกนั 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทกัษะไวยากรณ์ อยู่ในระดับ C+ และ C ด้านทกัษะ

การเขยีน อยู่ในระดบั C+ และ C ด้านทกัษะการสื่อสาร อยู่ในระดบั B และด้านทกัษะการอ่าน อยู่ในระดบั B ตามล าดบั 

  3. ความสมัพนัธ์ระหว่างทัศนคติต่อการเรียนการสอนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรวิชา

ภาษาญี่ปุ่ น 

 ทัศนคติต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ ปุ่นกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรวิชาภาษาญี่ ปุ่น ของนิสิต

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่มคีวามสมัพันธก์นั 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

  1. ด้านหลักสตูร พบว่า นิสติเหน็ว่าบทเรียนในรายวิชาภาญี่ปุ่นมคีวามต่อเนื่องกนัท าให้เกดิความเข้าใจในเนื้อหา

ที่เรียน ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสตูรคอื บทเรียน ไม่ใช่โครงสร้างของหลักสตูรทั้งหมด ซึ่งการจัดบทเรียนมลีักษณะต่อเนื่องกนั

จากง่ายไปหายาก หรือจากทกัษะขั้นต้นไปหาทกัษะขั้นสงูจะท าให้นิสติเข้าใจเนื้ อหาในหลักสตูรดีขึ้น อย่างไรกต็ามบุคคล

ส่วนใหญ่ที่เข้าใจหลักสตูรจะต้องมุ่งที่โครงสร้าง จ านวนหน่วยกติ วิชาบังคับ วิชาเลือก เป็นต้น ดังที่สนุีย์ ภู่พันธ ์(2551, 

หน้า 21) กล่าวว่า หลักสูตรเป็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณ์แก่ผู้เรียนที่จะน าทางการจัดการศึกษาให้บรรลุผล 

หลักสตูรที่ดีจะต้องมีความชัดเจน เหมาะสมกบัผู้ เรียนและสงัคม และมีความต่อเนื่องกนั ซึ่งจะท าให้ การจัดการเรียนการ

สอนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบังานวิจัยของสวุิชัย โกศัยยะวัฒน์ (2553, หน้า 70) ศึกษาเรื่อง ทศันคตต่ิอ

แนวทางการพัฒนาการสอนภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเหน็ว่าบทเรียนมี

ความต่อเนื่องกนัท าให้เกดิความเข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์สอน 

 2. ด้านบทบาทคณาจารย์ พบว่า นิสิตเห็นว่าอาจารย์มีการให้ค าปรึกษา ตักเตือน เอาใจใส่นิสิตที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ ทั้งนี้ การที่อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษาระหว่างการสอน เอาใจใส่และสามารถให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษาได้ทุกเรื่อง จะส่งผลให้เกิดการสร้างเสริมบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร ดังที่วัฒนา ระงับทุกข์ (2551, หน้า 8) 

กล่าวว่า บทบาทของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางจากบทบาทที่ส  าคัญที่สุดในฐานะ

อาจารย์ ควรเป็นผู้ ช่วยเหลือให้ค าแนะน าปรึกษา (Helper and Advisor) คอยให้ค าตอบเมื่อผู้ เรียนต้องการความ
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ช่วยเหลือ สอดคล้องกบัการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธกิาร (2554, หน้า 57) ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีน ของครูที่ผ่านการอบรมการสอนภาษาจีน ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการวิจัยพบว่า ความ

คิดเห็นด้านบทบาทครูผู้สอน ระดับมาก ได้แก่ ครู มีความเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เอาใจใส่นิสิตที่อยู่ในความ

รับผดิชอบ 

 3. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน พบว่า นิสติเหน็ว่าในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน มีการให้ฝึกใช้

ภาษาญี่ปุ่นกบัเจ้าของภาษาโดยตรง เพ่ือให้ได้เรียนรู้ส  าเนียงการใช้เสยีงที่ถูกต้อง ทั้งนี้ การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

นั้นเป็นวิธกีารที่จะผลักดนัผู้เรียนไปสู่การบรรลุศักยภาพของตน โดยส่งเสริมความคดิของผู้เรียน และอ านวยความสะดวก

ให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเตม็ที่ ดังที่สมุน อมรวิวัฒน์ (2549, หน้า 14) กล่าวว่า การเรียนรู้ เป็นกจิกรรมที่

ส  าคญัอย่างหนึ่งของชีวิต และแสดงว่าบุคคลนั้นมคีวามเจริญเตบิโต การเรียนรู้ เป็นหัวใจของการศึกษา ดงันั้น สถานศึกษา

กค็ือสถานที่ที่จัดกระบวนการเรียนรู้มีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและกิจกรรม รวมทั้งการอบรม กาย วาจา ใจ การ

เผชิญสถานการณ ์การแก้ปัญหาด้วยการรู้คดิอย่างถูกต้อง สอดคล้องกบังานวิจัยของมีชัย พลทองมาก (2555, หน้า 48) 

ศึกษาเรื่อง การประเมนิ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ระดบัประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนหนองทอง อ าเภอไทร

งาน จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่าด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนพบว่าครผูู้สอนให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษากบั

เจ้าของภาษาโดยตรง  

 4. ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้  พบว่า นิสติเหน็ว่าสื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกบัเนื้ อหาที่สอน ท าให้เกดิ

ความรู้  ความเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากสื่อการเรียนรู้มีบทบาท และเป็นเคร่ืองมือส าหรับที่ช่วยงกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาทั้งด้านความรู้  และด้านทักษะการคิด ดังที่วิชัย ดิสสระ (2549, หน้า 23) กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนเป็น

ตัวกลาง ซึ่งมีความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน มีหน้าที่เป็นตวัน าความต้องการของครไูปสู่ตัวผู้เรียนอย่างถูกต้อง

และรวดเรว็ เป็นผลให้ผู้ เรียนเกดิความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาการสอนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกบังานวิจัยของพวงพร 

แซ่ค ู(2555, หน้า 63) ศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครผูู้สอนภาษาจีนตามทศันะของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า การใช้สื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาจีนว่ามีการใช้สื่อการเรียนการสอน

ประกอบการสอนทุกคาบ มีการผลิตหรือมีการจัดซื้ อสื่อให้มีจ านวนเพียงพอที่จะใช้ประกอบการสอน โดยสื่อที่จะใช้เป็น

ประเภทใบงาน ใบความรู้  ที่ทคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหาที่สอน และท าให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการใช้สื่อการเรียนการสอน   

 5. ด้านการวัดและการประเมินผล พบว่า นิสิตเห็นว่าในการวัดและการประเมินผล อาจารย์ใช้แบบทดสอบที่

สอดคล้องกบัเนื้ อหาที่สอน ท าให้ผลการประเมินมีความเที่ยงตรง ซึ่งวิธกีารดังกล่าวเป็นการตรวจสอบความสามารถของ

ผู้ เรียน ว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ ผู้สอนคาดหวังไว้หรือไม่ เช่น การสอบย่อยประจ าหน่วยการเรียน การประเมิน

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การเดนิสงัเกตการณป์ฏบิตังิานของผู้เรียนอย่างทั่วถงึ เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ดงัที่

อทุุมพร จามรมาน (2552, หน้า 61) กล่าวว่า การวัดและการประเมนิผลทางการศึกษา เป็นการตรวจสอบพัฒนาการทาง

สมอง ร่างกาย จิตใจ และสงัคมของผู้เรียน การวัดที่ดต้ีองวัดได้สอดคล้อง ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการวัด และต้องมั่นใจว่า

สามารถวัดสิ่งนั้นได้แน่นอน สอดคล้องกบังานวิจัยของแพททริค มูร์ฟ่ี (Patrick Murphy, 2010, หน้า 155) ศึกษาเรื่อง 

การเปล่ียนทัศนคติของนักเรียนในการเรียนรู้ ผ่านการประเมิน ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ที่ได้รับเลือกเป็นวิธีการในการ

ปรับปรงุประสบการณก์ารเรียนรู้ส  าหรับกลุ่มของนักเรียนมสี่วนร่วม ในหลักสตูรระดบัปริญญาตรีปีสดุท้าย แสดงให้เหน็ว่า

การประเมินเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือที่มีประสทิธภิาพมากที่สุดในการปรับปรุงการเรียนรู้  โดยจะมีการตรวจสอบและน าผล

จากการประเมนิที่ได้มาปรับปรงุประสบการณก์ารเรียนรู้   

 6. ทัศนคติต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่นของนิสติ

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่มคีวามสมัพันธก์นั สอดคล้องกบังานวิจัยของสมศรี ผลพานิชเจริญ (2549, 

หน้า 51) ศึกษาเรื่อง ความสมัพันธข์องคุณสมบตันิักศึกษาแรกเข้ากบัผลการศึกษาของผู้ส  าเรจ็การศึกษาหลักสตูรปริญญา

โททางบริหารธุรกิจส าหรับนักบริหารรุ่นใหม่ คณะบริหารธุรกิจ พบว่า คะแนนเฉล่ียในหมวดวิชาหลักและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไม่มีความสัมพันธก์นั อาจกล่าวได้ว่า ถึงแม้นิสติจะมีทศันคติต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับใดก็

ไม่ได้ท าให้ผลการเรียนของนิสิตดีขึ้นหรือต ่าลง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะอาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเรียนของนิสติมากกว่า 
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เช่น ประสบการณ์หรือพ้ืนฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากนิสติบางคนเรียนพิเศษที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น แต่ขาด

ความต่อเนื่อง ท าให้ความรู้ เกี่ยวกบัภาษาญี่ปุ่นไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเหน็ว่าเป็นภาษาที่เข้าใจยาก และส่วนใหญ่นักศึกษา

เป็นคนไทย ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร อาจส่งผลต่อระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาความสมัพันธข์องทศันคตต่ิอการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรวิชา

ภาษาญี่ปุ่น ของนิสติสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณประธานที่ปรึกษา ดร. อาทติย์ 

พงษ์พานิช และกรรมการที่ปรึกษา ดร. โสภา มะสึนาริ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน ที่ได้กรุณาให้

ค าแนะน าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกหัวข้องานวิจัย กระบวนการศึกษาทดลอง ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

ตลอดจนอบรมสั่งสอน และให้ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา รวมถงึให้ค าปรึกษาในทุกๆ ด้าน  
 และผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี สดุท้ายผล

อนัจะเป็นประโยชน์ ความดคีวามงามทั้งปวงที่เกดิขึ้นจากการศึกษางานวิจัยนี้ ขอมอบแด่คุณพ่อและคุณแม่ที่เคารพย่ิงของ

ผู้วิจัย และหากมข้ีอบกพร่องด้วยประการใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมรับด้วยความยินดยีิ่ง 
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การศึกษาเบื้ องตน้เกีย่วกบัอตัราการรอดตายของตวัอ่อนปูแสม  

(Episesarma singaporense) ทีอ่นุบาลดว้ยอาหารต่างกนั 
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บทคดัย่อ 

การเพาะพันธุ์ปูแสม (Episesarma singaporense) มีส าคัญที่ต้องพิจารณาเพ่ือทดแทนผลผลิตปูแสมจากธรรมชาติ ปัจจัยหลักที่มี

ผลต่ออัตราการรอดของลูกปูแสมคือ อาหารมีชีวิต เช่น โรติเฟอร์หรืออาร์ทเีมีย การศึกษาคร้ังนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยอิทธิพลของการให้

อาหารมีชีวิตต่างกันต่อการรอดตายของตัวอ่อนระยะ Zoea 1 ถึงระยะ Megalopa ซ่ึงเป็นการทดลองเล้ียงตัวอ่อนปูแสมระยะ Zoea 1 ด้วย

อาหารต่างกันคือ โรติเฟอร์ อาร์ทเีมีย และโรติเฟอร์ร่วมกบัอาร์ทเีมีย และการทดลองสิ้นสดุเมื่อตัวอ่อนปูแสมมีพัฒนาการสู่ระยะ Megalopa 

หรือตาย จากผลการศกึษาพบว่าตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยอาหารร่วมคือโรติเฟอร์ร่วมกบัอาร์ทเีมียสามารถพัฒนาการสรูะยะ megalopa และ

มีอัตราการรอดตายสงูสดุ (24.7%) และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเทยีบกับการอนุบาลด้วยอาร์ทเีมียเพียงอย่าง

เดียว (8.7%) ส่วนตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลโรติเฟอร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถมีชีวิตรอดและพัฒนาการเข้าสู่ระยะ Megalopa ส าหรับ

ระยะเวลาพัฒนาการของตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยระบบอาหารต่างกนั พบว่าตัวอ่อนปูแสมใช้เวลาในการเติบโตและพัฒนาจากระยะ Zoea 1 

จนเข้าสู่ระยะ Megalopa อยู่ในช่วง 21.6-22.9 วัน และระยะเวลาพัฒนาการแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ระหว่าง  ตัว

อ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยอาหารต่างกนั ดังนั้นการวิจัยในคร้ังนี้ จึงบ่งช้ีว่าการใช้อาหารร่วมคือโรติเฟอร์ร่วมกบัอาร์ทเีมียควรใช้ในการเพาะฟัก 

ตัวอ่อนปูแสม 

 

ค าส าคญั: ปูแสม (Episesarma singaporense)  โรติเฟอร์  อาร์ทเีมีย  อตัราการรอดตาย 

 

Abstract 

Nursing of sesarmid crab (Episesarma singaporense) has been considered to be important for replacement of natural 

production. The main factor that will be effect to survival rate of sesarmid larvae are live feed such as rotifer or artemia. The aim of 

this study is to investigate the effects of different live feeds on survival rate of Zoea 1 to Megalopa stage. The effects of different feeds 

on survival rate of the crab larval were investigated by fed the Zoea 1 larval of the crab with rotifer, Artemia or combinations of rotifer 

and Artemia. The experiment was terminated when all larvae had either metamorphosed to megalopa stage or died. The results revealed 

that the larvae fed a combination of rotifer and artemia showed the highest survival rate (24.7%) among all treatments throughout the 

experiment and significantly differ (p<0.05) with the survival rate of larvae fed Artemia (8.7%). The larvae fed rotifer only did not 

survive and metamorphose to Megalopa stage. When considering to development duration, the larval can develop from Zoea 1 stage to 

Megalopa stage within 21.6-22.9 days. In addition, the survival of larval did not significantly difference (p>0.05) after fed with 

different food protocols. Thus this research suggested that the combination of rotifer and Artemia should be used for hatchery cultivation 

of the sesarmid larval. 

 

Keywords: Sesarmid crab (Episesarma singaporense), rotifer, Artemia, survival rate  

 

 

 

บทน า 
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ปูแสม (Episesarma singaporense) เป็นปูที่มคีวามส าคญัทางเศรษฐกจิ เนื่องจากคนไทยนิยมจับปูแสมชนิดนี้มา

บริโภคสดและแปรรปูเป็นปูเคม็ ปัจจุบันผลผลิตปูแสมของประเทศไทยไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ  ซึ่งเหน็

ได้จากในปัจจุบัน ปูแสมที่บริโภคในประเทศบางส่วนต้องน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน จากเอกสารของ บรรจง (2552) 

ได้ประมาณการบริโภคปูแสมของคนไทยเท่ากับ 18,000 ตันต่อปี แต่ผลผลิตปูแสมของประเทศไทยประมาณ 12,000 

ตนัต่อปี ไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ จึงต้องน าเข้าปูแสมจากประเทศเพ่ือนบ้านแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 5,000 ตนั 

คิดเป็นมูลค่าประมาณปีละ 82 ล้านบาท นอกจากนี้พบแนวโน้มการขาดแคลนปูแสมเพ่ือการบริโภคในประเทศจะมีมาก

ยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากผลผลิตปูแสมทั้งหมดได้จากการจับจากแหล่งอาศัยในธรรมชาต ิและยังไม่มกีารผลิตปูแสมจาก

โรงเพาะฟัก ดงันั้น การพัฒนาเกี่ยวกบัการเพาะพันธุปู์แสม (Episesarma singaporense) ในโรงเพาะฟักเป็นสิ่งส าคญัและ

จ าเป็น แต่ความรู้ เกี่ยวกบัการเพาะพันธุปู์แสมในประเทศไทยยังมน้ีอยมาก ซึ่งโจทย์วิจัยที่ส  าคญัประการหนึ่งของการผลิต

และอนุบาลปูวัยอ่อน คอื อาหารที่เหมาะสมกบัปูวัยอ่อนแต่ละระยะ จากรายงานต่างๆ พบว่าโรตเิฟอร์ (Brachionus spp.) 

และอาร์ทเีมีย (Artemia sp.) เป็นอาหารที่มีประสทิธภิาพสงูและนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายในการเพาะพันธุต์ัวอ่อนสตัว์

ทะเลต่างๆ รวมทั้งใช้อนุบาลตัวอ่อนของปูชนิดต่างๆ (Godfred, & Kannupandi, 1997; Mann, Asakawa, & Pizzutto, 

1999; Zeng, & Li, 1999) เนื่องจากโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียทนต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมในช่วงกว้าง 

สามารถเพาะขยายที่ระดับความหนาแน่นสูง อย่างไรกต็ามการผลิตอาหารที่มีชีวิต (live feed) ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น 

แหล่งที่มา โดยเฉพาะการผลิตอาหารมีชีวิตจ าพวกโรติเฟอร์ ที่ต้องอาศัยบุคคลากรที่มีความช านาญ จากข้อจ ากดัที่กล่าว

ข้างต้นนักวิจัยจึงพยายามศึกษาการให้อาหารมีชีวิตที่เหมาะสมกับการอนุบาลตัวอ่อนปูชนิดต่างๆ เช่น รายงานของ 

Godfred, & Kannupandi, (1997); Suprayudi, et al., (2002) เป็นต้น แต่การวิจัยอาหารที่เหมาะสมส าหรับการอนุบาล

ตวัอ่อนของปูแสมแต่ยังไม่มกีารศึกษา 

ดงันั้น จึงได้ท าการวิจัยเกี่ยวกบัอาหารที่เหมาะสมส าหรับการอนุบาลตวัอ่อนของปูแสม (Episesarma singaporense) 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้อาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลตัวอ่อนปูแสม โดยการอนุบาลตัวอ่อนปูแสมระยะ  

Zoea 1 ด้วยโรตเิฟอร์หรืออาร์ทเีมยีเพียงชนิดเดยีว และการอนุบาลด้วยโรตเิฟอร์ร่วมกบัอาร์ทเีมียในลักษณะ co-feeding 

การทดลองสิ้นสดุเมื่อตวัอ่อนปูแสมมพัีฒนาการสู่ระยะ Megalopa ซึ่งข้อมูลจากการวิจัยในครั้งอาจประยุกตใ์ช้ในการผลิต

และอนุบาลปูน า้เคม็ชนิดอื่นๆ 

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาระบบการให้อาหารที่เหมาะสมส าหรับการอนุบาลตัวอ่อนของปูแสม (Episesarma singaporense) 

ระยะต่างๆ ได้ด าเนินการที่ห้องปฏิบัติการวิจัยปูน ้าเคม็ (Marine Crab Research Laboratory) คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการประมง โดยรวบรวมแม่พันธุ์ปูแสมจากป่าชายเลนในจังหวัดตรัง แม่พันธ์ที่รวบรวมได้จะถูกน ามาเล้ียงที่  

โรงเพาะฟัก โดยท าแยกปูแสมที่เป็นแม่พันธุแ์ต่ละตัวเล้ียงในกล่องโฟมขนาด 30× 50× 30 เซนติเมตรที่มีน า้มีทะเลบรรจุ

อยู่ 20 ลิตร ส าหรับความเคม็ที่ใช้เล้ียงแม่พันธุอ์ยู่ที่ระดับ 25% และให้อาหารประเภทอาหารกุ้งส าเรจ็รปู และอาหารสด 

เช่น กุ้งสด ท าการเปล่ียนถ่ายน า้ทุกวัน หลังจากนั้นเฝ้าสงัเกตการวางไข่ของแม่ปู เมื่อปูแสมฟักไข่จะคดัแยกตวัอ่อนโดยใช้

สายยางดูดหรือใช้ภาชนะตักขึ้นมา ซึ่งการคัดแยกจะเลือกเอาเฉพาะลูกปูที่แขง็แรงคือตัวที่ว่ายน า้อยู่ที่ผิวน า้ ลูกปูระยะวัย

อ่อนจะรวบรวมมาไว้ในกล่องโฟมขนาด 30× 50× 30 เซนตเิมตรที่มนี า้มทีะเลบรรจุอยู่ 20 ลิตร ส าหรับความเคม็ที่ใช้เล้ียง

ลูกปูใช้ระดับความเคม็เดียวกับที่ไข่ของปูแสมฝักออกมาเป็นตัว หลังจากนั้นจึงย้ายตัวอ่อนจากกล่องโฟมน าไปเล้ียง

อนุบาลในถงัอนุบาลซึ่งเป็นถงัไฟเบอร์ขนาด 500 ลิตร ส าหรับการศึกษาระบบการให้อาหารต่อการรอดตาย ของตวัอ่อนปู

แสม จะด าเนินการตามแผนการทดลองที่ได้ดัดแปลงจากเอกสารของ Suprayudi, et al., (2002) โดยน าลูกปูแสมระยะ 

Zoea 1 ในอตัราความหนาแน่น 30 ตวัต่อลิตร ไปทดลองเลี้ยงในถงัอนุบาลคอืถ้วยพลาสตกิขนาด 1 ลิตร ซึ่งถ้วยพลาสตกิ

จะวางบนแผ่นพีพีบอร์ดที่เจาะรูท าเป็นทุ่นลอยที่ลอยในถังไฟเบอร์กลาสก์ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร x 0.5 เมตร และใช้ 

Heater ควบคุมอุณหภมูิน า้ให้อยู่ระหว่าง 26-29 องศาเซลเซียส ระหว่างการทดลองจะให้อากาศในระดับปานกลางและ

เปล่ียนถ่ายน า้ 50% ทุกวัน ซึ่งการทดลองคครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ชุดทดลอง แต่ละชุดทดลองม ี5 ซ า้ ตามรายละเอยีด ดงันี้   
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ชุดทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปูตั้งแต่ระยะ Zoea 1- ระยะ Megalopa ด้วยโรตเิฟอร์ 

ชุดทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปูตั้งแต่ระยะ Zoea 1- ระยะ Megalopa ด้วยอาร์ทเีมยี 

ชุดทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปูตั้งแต่ระยะ Zoea 1- ระยะ Megalopa ด้วยโรตเิฟอร์ร่วมกบัอาร์ทเีมยี 

ระหว่างการทดลองจะท าการตรวจวัดคุณภาพน า้และให้อาหารวันละคร้ังตามชุดการทดลองอาหารที่มชีีวิตที่ใช้ใน

การทดลอง คือ โรติเฟอร์และอาร์ทีเมีย ส าหรับความหนาแน่นของโรติเฟอร์และอาร์ทีเมียที่ใช้ในการทดลองจะอาศัย

ข้อมูลจากประสบการณก์ารเพาะพันธุปู์แสมชนิดนี้ที่คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการที่ผ่านมา โดยมรีายละเอยีดในตารางที่ 1 ดงันี้   

 

ตารางที่ 1 สดัส่วนของโรติเฟอร์ อาร์ทเีมีย และโรติเฟอร์ร่วมกบัอาร์ทเีมีย ที่ใช้ในการทดลองอนุบาลลูกปูแสมระยะต่างๆ 
 

 สดัส่วนอาหาร (จ านวนอาหาร (ตัว) ต่อลูกปู 1 ตัว) 

 โรติเฟอร์ อาร์ทเีมีย โรติเฟอร์:อาร์ทเีมีย     

ระยะ Zoea 1 10 2 10: 2 

ระยะ Zoea 2 15 4 15: 4 

ระยะ Zoea 3 20 6 20: 6 

ระยะZoea 4 25 8 25: 8 

ระยะ Megalopa 30 10 30: 10 

 

ในขณะท าการทดลอง ตัวอ่อนระยะ Zoea ต่างๆ ของแต่ละชุดทดลองจะถูกย้ายไปยังถังอนุบาลใหม่ทุกวัน 

ระหว่างที่ย้ายตัวอ่อนจะบันทึกเกบ็ข้อมูลการตายของตัวอ่อน นอกจากนี้ เพ่ือหลีกเล่ียงการกินกนัเอง (cannibalism) ตัว

อ่อนจากระยะ Zoea 4 ที่พัฒนาเป็นตวัอ่อนระยะ megalopa ใหม่ๆ จะถูกย้ายออกทนัท ีโดยการทดลองจะยุตเิมื่อตวัอ่อนปู

แสมระยะ Zoea 4 ทุกตัวมีการลอกคราบพัฒนาสู่ระยะ megalopa หรือตัวอ่อนที่ใช้ทดลองตายหมด นอกจากนี้ ในระหว่าง

การทดลองได้บันทกึเกบ็ข้อมูลระยะเวลาพัฒนาการของตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยระบบอาหารต่างด้วยเช่นกนั หลังจาก

นั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์อตัราการรอดตาย (survival rate) ของตวัอ่อนระยะ megalopa ที่พัฒนาจากตวัอ่อนระยะ Zoea 4 

(percentage metamorphosis to megalopa) และเปรียบเทียบอัตราการตายตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลภายใต้ระบบการให้

อาหารแตกต่างกันตลอดจนเปรียบเทียบระยะเวลาพัฒนาการของตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยระบบอาหารต่างกันด้วย 

ANOVA (Analysis of Variances) ตามเอกสารของ Sokal, & Rohlf, (1995) 

 

ผลการศึกษา 

จากการทดลองพบว่าการอนุบาลตัวอ่อนปูแสมด้วยอาหารร่วม (co-feeding) คือโรติเฟอร์ร่วมกับอาร์ทีเมีย 

พบว่าตัวอ่อนปูแสมสามารถพัฒนาการจากระยะ Zoea 1 สู่ระยะ Megalopa และมีอตัราการรอดตายสงูสดุ นอกจากนี้พบ

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ระหว่างการรอดตายของตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยอาหารร่วม (co-

feeding) และการอนุบาลตัวอ่อนปูแสมด้วยอาร์ทเีมยีเพียงอย่างเดียว แต่ตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์เพียงอย่าง

เดยีวไม่สามารถมชีีวิตรอดและไม่สามารถพัฒนาจากระยะ Zoea 1 สู่ระยะ Megalopa ได้ (ตารางที่ 2)  

 

ตารางที่ 2 อตัราการรอดตายของตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยอาหารต่างกนั  
 

การให้อาหาร อตัราการรอดตาย (%) 

1. อนุบาลลูกปูตั้งแต่ระยะ Zoea 1- ระยะ Megalopa ด้วย โรติเฟอร์ 0.0±0.0a 

2. อนุบาลลูกปูตั้งแต่ระยะ Zoea 1- ระยะ Megalopa ด้วย อาร์ทเีมีย 8.7±1.8b 

3. อนุบาลลูกปูตั้งแต่ระยะ Zoea 1- ระยะ Megalopa ด้วยโรติเฟอร์ร่วมกบัอาร์ทเีมีย 24.7±11.7c 

หมายเหตุ ตัวอกัษรต่างกนัหมายถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05)  
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ส าหรับระยะเวลาพัฒนาการของตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยอาหารต่างกัน พบว่าตัวอ่อนปูแสมใช้เวลาในการ

เติบโตและพัฒนาจากระยะ Zoea 1 จนเข้าสู่ระยะ Megalopa อยู่ในช่วง 21.6-22.9 วัน และระยะเวลาพัฒนาการของปู

แสมวัยอ่อนที่อนุบาลด้วยอาหารต่างกนัไม่แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p>0.05) (ตารางที่ 3)  

 

ตารางที่ 3 ระยะเวลาพัฒนาการของตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยอาหารต่างกนั  
 

การให้อาหาร   ระยะเวลาพัฒนาการ (วัน) 

1. อนุบาลลูกปูตั้งแต่ระยะ Zoea 1- ระยะ Megalopa ด้วย โรติเฟอร์ 0.0±0.0a 

2. อนุบาลลูกปูตั้งแต่ระยะ Zoea 1- ระยะ Megalopa ด้วย อาร์ทเีมีย 22.9±1.5b 

3. อนุบาลลูกปูตั้งแต่ระยะ Zoea 1- ระยะ Megalopa ด้วยโรติเฟอร์ร่วมกบัอาร์ทเีมีย 21.6±0.6b 

หมายเหตุ ตัวอกัษรต่างกนัหมายถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05)  

 

วิจารณผ์ลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบว่าตัวอ่อนปูแสม ที่อนุบาลด้วยโรติเฟอร์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถมีพัฒนาการและมีชีวิต

รอดจนถึงระยะ Megalopa ได้ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Baylon & Failaman, (1999) ที่พบว่าการอนุบาลตัวอ่อน      

ปูทะเล Scylla serrata ด้วยโรติเฟอร์เพียงชนิดเดียวท าให้อตัราการรอดตายของลูกปูทะเลลดลง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะโรติ

เฟอร์มขีนาดเลก็ ว่ายน า้ช้า จึงเหมาะกบัตวัอ่อนระยะแรกๆ และเมื่อตวัอ่อนพัฒนาเข้าสู่ระยะถดัไปและมขีนาดใหญ่ขึ้น จะ

ท าให้การจับกนิโรตเิฟอร์ได้ยาก เนื่องจากมขีนาดเลก็เกนิไป  

ส่วนการอนุบาลตัวอ่อนปูแสมชนิดนี้ ด้วยอาร์ทีเมียเพียงอย่างเดียวพบว่าตัวอ่อนสามารถมีชีวิตรอดและ

พัฒนาการเข้าสู่ระยะ Megalopa ได้ แต่มีอตัราการรอดตายน้อยคล้ายคลึงกบัรายงานของ Baylon & Failaman, (1999) 

เช่นกันที่พบว่าการอนุบาลตัวอ่อนปูทะเล Scylla serrata ด้วยอาร์ทีเมียเพียงชนิดเดียวท าให้อัตราการรอดตายของ         

ลูกปูทะเลลดลง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัรายงานของ Sulkin, (1975) ที่พบว่าลูกปู Callinectes sapidus แรกฟัก

ใหม่ๆ จะไม่สามารถมีชีวิตรอดและพัฒนาการเป็นตัวอ่อนระยะถัดไปได้ หากอนุบาลด้วยอาร์ทเีมียเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะอาร์ทีเมียที่มีขนาดใหญ่กว่าและว่ายน า้ได้เรว็กว่าโรติเฟอร์อาจไม่เหมาะสมที่จะเป็นอาหารของตัวอ่อนปู

ระยะแรกฟักออกจากไข่ ซึ่งการขาดแคลนอาหารหรือเหย่ือที่มีขนาดเลก็ในระหว่างที่ตวัอ่อนระยะแรกฟักออกจากไข่ท าให้

ปูวัยอ่อนมอีตัราการตายสงู  

การทดลองครั้งนี้พบว่าตัวอ่อนปูแสมที่อนุบาลด้วยอาหารร่วม (co-feeding) คือโรติเฟอร์ร่วมกับอาร์ทีเมีย มี

อัตราการรอดตายสูงสุด เช่นเดียวกับการศึกษาระบบการให้อาหารของตัวอ่อนปูชนิดอื่น เช่น  รายงานของ Baylon, 

(2009) ที่ได้ศึกษาช่วงระยะเวลาการให้อาหารและความหนาแน่นของอาร์ทเีมียที่เหมาะสมกบัตัวอ่อนระยะ zoea ของปู

ทะเลชนิด Scylla tranquebarica และพบว่าการอนุบาลลูกปูชนิดดังกล่าวด้วยโรติเฟอร์ร่วมกับอาร์ทเีมียตั้งแต่ระยะ  zoea 

1- zoea 3 และการอนุบาลลูกปูตั้งแต่ระยะ zoea 4 เป็นต้นไปด้วยอาร์ทเีมียเพียงอย่างเดยีว ท าให้ลูกปูมีอตัรารอดสงูสดุ 

มีพัฒนาการเรว็ที่สดุ และสามารถลอกคราบเข้าสู่ระยะ megalopa ในอตัราที่สงูสดุ นอกจากนี้ ยังมีรายงานที่พบศึกษาในปู

ชนิดอื่นๆ เช่น Sui, et al., (2008) ได้ศึกษาช่วงระยะเวลาการให้อาหาร และความหนาแน่นของอาหารที่เหมาะสมกบัการ

อนุบาลตวัอ่อนปู Eriocheir sinensis พบว่าควรให้อาร์ทเีมยีทดแทนโรตเิฟอร์เมื่อพัฒนาการของลูกปูอยู่ในระยะ Zoea 3-

Zoea 4 เพ่ือลดปัญหาการกนิกนัเอง (cannibalism) นอกจากนี้จากรายงานของ Ruscoe, et al., (2004) ได้ศึกษาวิจัยการ

จ ากดัการใช้โรติเฟอร์ในการอนุบาลลูกปูทะเล Scylla serrata ระยะ Zoea 1 ซึ่งประกอบด้วยชุดทดลองที่อนุบาลลูกปูด้วย

โรตเิฟอร์ชนิดเดยีวหรืออาร์ทเีมยีชนิดเดยีวและชุดทดลองที่ใช้โรตเิฟอร์ร่วมกบัอาร์ทเีมยีในการอนุบาลปูทะเลวัยอ่อนระยะ

ต่างๆ และพบว่าโรติเฟอร์เป็นอาหารที่จ าเป็นส าหรับการรอดตายและการเติบโตของลูกปู ซึ่งจากการใช้โรติเฟอร์เพียง

อย่างเดียวในการอนุบาลลูกปูระยะ Zoea 1 พบว่ามีอตัรารอดมากกว่าการอนุบาลด้วยโรติเฟอร์ร่วมกบัอาร์ทเีมีย และเมื่อ

ใช้โรติเฟอร์เพียงอย่างเดียวอนุบาลลูกปูตั้งแต่ zoea ระยะแรกจนถึงระยะ zoea 2 หลังจากนั้นเมื่อลูกปูพัฒนาสู่ระยะ zoea 

3 จึงให้อาร์ทเีมยีเพียงอย่างเดยีว จนกระทั่งสิ้นสดุการทดลองพบว่าอตัรารอดตายของลูกปูระยะ megalopa เท่ากบั 58.67 
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± 7.35% นอกจากนี้ พบว่าการอนุบาลลูกปูด้วยอาร์ทีเมียเพียงอย่างเดียวตั้งแต่  zoea 1 ถึงระยะ megalopa พบว่า

พัฒนาการของลูกปูสู่ระยะ megalopa จะใช้เวลานาน ดงันั้นการอนุบาลด้วยอาหารที่เหมาะสมเป็นสิ่งส าคญั  

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปได้ว่าการอนุบาลตัวอ่อนปูแสมด้วยอาหารร่วม (co-feeding) คือ โรติเฟอร์ร่วมกบั

อาร์ทีเมีย มีความเหมาะสม ในการเพาะและอนุบาลลูกปูแสม เนื่องจากการให้อาหารร่วม (co-feeding) เป็นการลด

จุดอ่อนของการอนุบาลด้วยอาหารแบบเดียวคือโรติเฟอร์อย่างเดียวหรืออาร์ทีเมียอย่างเดียว เนื่องจากลูกปูแต่ละระยะ

ต้องการอาหารที่เหมาะสมต่างกนั  
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บทคดัย่อ 

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนของผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ นที่มาอาศัยในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้นทุกๆ ปี โดยได้เข้ามาพัก

อาศัยในหลายรูปแบบทั้งอาศัยในหมู่บ้านผู้สูงอายุ อาคารชุดพักอาศัย บ้านหรือในรูปแบบสถานรับดูแลผู้สูงอายุ ท าให้สถานที่เหล่าน้ีเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญในการอยู่อาศยัของผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ น ผู้สงูอายุส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดจะใช้เวลา 80 - 90 % อยู่ในบ้าน โดยบ้าน

น้ันถือได้ว่าเป็นสถานที่พัก ก าบังกาย รักษาสขุภาพกายและจิตใจของผู้สงูอายุ นอกจากน้ีบ้านและสภาพแวดล้อมภายในบ้านท าให้ผู้สงูอายุที่

ป่วยท ากจิวัตรหรือกจิกรรมอย่างมีความสขุด้วยเช่นเดียวกนั จากการรวบรวมเอกสารพบว่าปัจจุบันในต่างประเทศมีการศกึษาในเร่ืองแสงและ

การใช้แสงส าหรับผู้ สูงอายุอย่างมากมาย (Boyce, 1973; 2003) แต่ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในอาคารพักอาศัย

โดยเฉพาะในเร่ืองแสงสว่างเพ่ือความพึงพอใจในการมองเหน็ของผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาอทิธพิลของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายในต่อความรู้ สกึพึงพอใจต่อการมองเหน็ของผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ นที่อาศัยอยู่ในประเทศ

ไทย ผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ นในการศกึษาคร้ังน้ีคือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจากกลุ่มตัวอย่าง 24 คน ซ่ึงมีสภาพร่างกายปกติโดยไม่มีปัญหาเร่ือง

การเดินและทรงตัว เช่น การใช้ไม้เท้าหรือรถเขน็ ไม่มีปัญหาเร่ืองการมองเหน็จนท าให้มองเหน็สภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ชัดเจนส่งผลให้ไม่

สามารถประเมินได้ และเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตชุมชน/ย่านที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัย 4 ปัจจัย 

ได้แก่ 1) ชนิดของวิวที่มองผ่านหน้าต่าง 2) ค่าอุณหภมูิสขีองแสงโดยรอบ
1
 3) สขีองพ้ืนผวิห้องรับแขก และ 4) ลักษณะของโคมไฟ การศกึษา

ได้จ าลองภาพห้องรับแขกซ่ึงประกอบด้วยอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ด้วยโปรแกรม Dialux 4.12 และ Photoshop cs2 ส าหรับฉายให้ผู้ ร่วม

ทดลองดูจ านวน 13 ภาพ ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าส าหรับห้องรับแขกที่เหมาะสมกับความพึงพอใจในการมองเห็นน้ันควรเป็นห้องที่มอง

ออกไปนอกช่องเปิดเห็นวิวสวน และค่าอุณหภูมิสีของแสงโดยรอบที่มีสีโทนขาว (CCT 4200K) รวมถึงวัสดุผิวห้องที่เป็นโทนเย็น และมี

รปูแบบโคมไฟแบบดาวไลท ์

 

ค าส าคญั: แสงสว่าง  ผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ น  ความพึงพอใจในการมองเหน็ 

  

Abstract 

At the present, there are many Japanese senior citizens staying in Thailand, and their numbers tend to increase every year. 

They came to Thailand and are staying in various forms of residence, such as in form of elderly village, residential condominiums, 

house or elderly care centers. As a result, factors in terms of residential environment are essential for Japanese senior citizens. Most of 

senior citizens, regardless of their ethnicity, spend 80 - 90% of their time on staying home. Therefore, their homes are considered to 

be the senior citizens’ places of residence, shelters, physical and mental health care. Moreover, a home and its environment also enable 

an unhealthy senior citizen to perform his or her routines and activities with happiness. From gathering documents, it is found that light 

                                                           
1 ค่าอุณหภมูิสขีองแสงโดยรอบ คือ ค่าที่บอกโทนสขีองแสงในพ้ืนที่ทั่วไปของห้องโดยมีหน่วยเป็นเคลวิน (K) หรือ Correlated Color Temperature 

(CCT)) หากค่าอุณหภมูิสมีีค่าต ่าสขีองแสงจะเป็นสโีทนอบอุ่น แต่หากมีค่าสงูจะเป็นสโีทนเยน็ 
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and lighting are immensely studied for senior citizens in Western countries. However, there is no study of the environment in residential 

buildings, particularly with respect to the matter of visual preference of the Japanese senior citizens, who are staying in Thailand. 

The objective of this research project was to study influences of environmental factors on visual preference of the Japanese 

senior citizens, who were staying in Thailand. The target group of this study was Japanese senior citizens, who were over 60 years of 

age and in good health, not suffering from any problem of walking or balancing, such as using a mobility aid, not suffering from any 

problem of visibility, as much as not clearly seeing the environment and preventing the assessment, and staying in residential 

communities/neighborhoods in Bangkok. The effects of four factors were studied, which was comprised of: 1 )  Type of view seen 

through the window; 2) Color of the light (Color temperature of ambient light); 3) Color of room; and 4) Type of the luminaire. The 

study simulated 13  pictures of investigated rooms by using Dialux 4.12  and Photoshop CS6. The results of the study indicated that 

the most preferred interior environment for Japanese elderly staying in Thailand was comprised of a room with a view of garden while 

the ambient light is white (CCT 4200K) and the room color should be cool with down light installation. 
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บทน า 

ปัจจุบนัประเทศไทยมแีนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของจ านวนของผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นอย่างเหน็ได้ชัด โดยจากการรวบรวม

เอกสารพบว่าจากปี พ.ศ.2543 จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2555 นั้น มีประชากรชาวญี่ปุ่นที่พ านักเพ่ิมจาก 21,154 คน

เป็น 51,767 ซึ่งปริมาณของชาวญี่ปุ่นดังกล่าวยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี (สถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย, 

2555) ชาวญี่ปุ่นดงักล่าวเข้ามาในประเทศไทยโดยวัตถุประสงคต่์างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาท างานและเข้ามาพักอาศัยใน

หลายรปูแบบ ทั้งในแง่ของการซื้อที่อยู่อาศัยแบบถาวรในรปูของหมู่บ้านผู้สงูอายุ และทั้งอาศัยในอาคารชุดพักอาศัย บ้าน

หรือในรปูแบบสถานรับดูแลผู้สงูอายุ ซึ่งสถานที่เหล่านี้ เป็นปัจจัยที่ส  าคญัในการอยู่อาศัยของผู้สงูอายุ ผู้สงูอายุส่วนใหญ่จะ

ใช้เวลา 80 - 90 % อยู่ในบ้าน ถือเป็นสถานที่พัก ก าบังกาย รักษาสขุภาพกายและใจผู้สงูอายุ รวมไปถึงสภาพแวดล้อม

ภายในที่พักอาศัยเป็นปัจจัยในการท าให้ผู้สูงอายุที่ป่วยท ากิจวัตรหรือกิจกรรมอย่างมีความสุข แม้ว่าการออกแบบ

สภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยต่อผู้สงูอายุจะมกีารศึกษาจ านวนมากในต่างประเทศแถบยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา

แต่ด้วยขนาดของสรีระ จิตวิทยาและประเพณวีัฒนธรรมที่แตกต่างกนัออกไป นอกจากนี้หลายๆ การศึกษาชี้ ให้เหน็ว่าตาสี

เข้มอย่างเช่นคนเอเชียและคนตาสอ่ีอน อย่างเช่นคนยุโรปนั้นมคีวามแตกต่างกนัในด้านการมองเหน็และความรู้สกึต่อการ

มองเหน็ (ประชา หงษ์สวุรรณ, 2555) ดงันั้น สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการมองเหน็และความรู้สกึของผู้สงูอายุต่างสี

ตาย่อมแตกต่างกนัด้วยเช่นกนั  

  มกีารศึกษาอทิธพิลของสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยต่อผู้สงูอายุคนไทย (นวลวรรณ ทวยเจริญ, 2556) ผล

การศึกษาชี้ ให้เหน็ว่าศักยภาพในการมองเหน็ที่ดีที่สุดของผู้สงูอายุชาวไทยต้องมีค่าความส่องสว่างมากกว่า 1,029 ลักซ์ 

โดยการศึกษาดังกล่าวได้สรุปลักษณะสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ที่เหมาะสมต่อความพึงพอใจของผู้สงูอายุชาวไทยไว้ 

โดยภาพรวมนั้น จากผลการศึกษาดงักล่าวชี้ ให้เหน็ว่าส าหรับห้องรับแขกที่เหมาะสมกบัความพึงพอใจของผู้สงูอายุนั้นควร

เป็นห้องที่มีรูปแบบโคมไฟที่เป็นการผสมกนัระหว่างโคมไฟดาวไลท ์โคมไฟติดผนังและโคมไฟบนโตะ๊ และค่าอุณหภมูสิี 

(CCT= 4200K) แบบ Neutral White และวัสดุเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นผ้าสอีบอุ่นรวมถงึวัสดุผวิห้องที่เป็นโทนสขีาว อย่างไรก็

ตามเนื่องจากมีการศึกษาพบว่าการมองเหน็และความรู้สกึต่อสภาพแวดล้อมของคนในแต่ละเชื้อชาติของตาสเีดียวกนันั้น

แตกต่างกนั (Iwata et al., 1994) การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมต่อความ

พึงพอใจในการมองเหน็ของผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะสามารถ

น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมต่อความพึงพอใจในการมองเหน็ของผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นที่

เข้ามาอาศัยในประเทศไทย ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและใจผู้สูงอายุดังกล่าวแล้ว  แต่ยังเป็นการ

สนับสนุนให้ผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นเข้ามาอาศัยและก่อให้เกดิการส่งเสริมในแง่ธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์อกีด้วย 
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วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือที่จะศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายในต่อความรู้สึกพึงพอใจต่อการมองเห็นของ

ผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

2. เพ่ือเสนอแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยส าหรับผู้สูงอายุชาวญี่ ปุ่นที่อาศัยใน

ประเทศไทย 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  การทดลองนั้นท าขึ้ นในห้องพักในอาคาร SK TOWER 858 ถนนสุขุมวิท, แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร โดยเลือกใช้ห้องที่อยู่บริเวณชั้น 3 ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ห้องดังกล่าวเป็นห้องที่มีประตูบาน

เลื่อนบริเวณระเบยีง ซึ่งได้มกีารตดิตั้งกระดาษแขง็ทบึแสงสดี า และผ้าหนาสดี า เพ่ือไม่ให้มแีสงเข้ามาในห้องได้ นอกจาก

แสงที่ได้จากการทดลองทั้งนี้  เพ่ือก าจัดตัวแปรในเรื่องของแสงสว่างจากธรรมชาติจากภายนอกให้หมดไป ซึ่งขนาดของ

ห้องมดืมขีนาดกว้าง 4.00 เมตร x ยาว 6 เมตร x สงู 3.00 เมตร  ภาพห้องรับแขกต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยปัจจัยที่น ามา

ศึกษาจะจ าลองโดยใช้โปรแกรม Dialux 4.12 และ Photoshop cs6 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจ าลองสภาพการส่องสว่าง

ที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช้โคมไฟและหลอดไฟชนิดต่างๆ และสามารถค านวณค่าการส่องสว่างในสภาพดังกล่าว ห้องที่

จ าลองนั้นมีขนาดกว้าง 3.00 เมตร x ยาว 6.00 เมตร x สงู 3.00 เมตร ซึ่งเป็นขนาดห้องรับแขกที่เหน็ทั่วไปในปัจจุบนั 

โดยภาพต่างๆ จ านวน 13 ภาพนั้นได้ฉายบนจอ screen ในห้องมืด ขนาดของภาพนั้นมีขนาด 1.20 เมตร x 0.80 เมตร 

ผู้ เข้าร่วมการทดลองนั้นนั่งห่างจากจอ 2.80 เมตร โดยขนาดและระยะดังกล่าวนั้นได้ใช้ในการศึกษาทางด้านความพึง

พอใจในการมองเหน็ในหลายๆ การศึกษา (Miki & Miyata, 1999; Naoyuki Oi, 1999; Naoyuki Oi, 2005) 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฉายภาพในการทดลองประกอบด้วยโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง โปรเจคเตอร์ (projector) ย่ีห้อ

Hitachiรุ่นCP-X3021WN เทคโนโลยี LCD ความละเอยีดXGA1024 x 768 พิกเซลล์ ความสว่าง 3200 ANSI Lumens

ความคมชัด 3000:1 อัตราการขยาย 1.2X ขนาดและระยะฉาย 30~300" (76~762cm) ชนิดของหลอด 215W UHP 

คอมพิวเตอร์ Laptop 1 เคร่ือง เก้าอี้ส  าหรับนั่งและภาพที่ใช้ในการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  รูปท่ี 1 ห้องทดลอง และการจัดวางอปุกรณ์ทดสอบ       รูปที่ 2 Digital lux meter ของ INS รุ่น DX-200 

 

ในการตรวจสอบว่าห้องทดลองนั้นเป็นห้องที่มืดสนิทจริง ก่อนท าการทดลองจะมีการท าการวัดค่าการส่องสว่าง

โดยเครื่อง Lux meter โดยจะวัดซ า้ทั้งหมด 30 ครั้งและทดสอบสถิติโดยโปรแกรม SPSS โดยหากค่าจากการวัดดังกล่าว

นั้นไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิกบัค่า 0 lux จะสามารถสรปุได้ว่าห้องทดลองนั้นมดืสนิทและสามารถใช้ในการ

ทดลองได้ นอกจากนี้ ในการศึกษาครั้งนี้  ใช้อุปกรณ์วัดค่าความส่องสว่าง (digital lux meter) ของ INS รุ่น DX-200 ใน

การวัดค่าการส่องสว่างที่ตาและความส่องสว่างที่ภาพที่ถูกฉายด้วยโปรเจคเตอร์ 
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แบบสอบถามความพงึพอใจ (Visual preference) 

   ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้ A Semantic Differential technique ความรู้สกึพึงพอใจหรือความรู้สกึที่ดีต่อสภาพการ

ส่องสว่างนั้นเกดิจากปัจจัยต่างๆ หลายปัจจัย โดยการศึกษาคร้ังนี้ ได้มกีารรวบรวมจากการศึกษาต่างๆ ทางด้านความชอบ 

ความพึงพอใจและความรู้ สึกทางด้านดีต่างๆ ต่อสภาพการส่องสว่างจากหลายๆ การศึกษา (Oi, 1999; Miki and 

Miyata, 1999) โดยมปัีจจัยทั้งหมดประกอบด้วย 12 ปัจจัยที่ผู้เข้าร่วมทดลองต้องท าการประเมนิ 

            ไม่สวยงาม   1--2--3--4—5--6--7  สวยงาม 

            ไม่เหมอืนบ้าน 1--2--3--4--5--6--7  เหมอืนบ้าน 

            ไม่น่าสนใจ  1--2--3--4--5--6--7  น่าสนใจ 

            ไม่สดชื่น   1--2--3--4--5--6--7  สดชื่น 

            ไม่แปลกใหม่  1--2--3--4--5--6--7  แปลกใหม่ 

            วุ่นวาย    1--2--3--4--5--6--7  เงียบสงบ 

            ไม่มทีศิทาง  1--2--3--4--5--6--7  มทีศิทาง 

            ไม่สม ่าเสมอ  1--2--3--4—5--6--7  สม ่าเสมอ 

            แขง็กระด้าง  1--2--3--4--5--6--7  อ่อนโยน 

            สกปรก    1--2--3--4--5--6--7  สะอาด 

            อดึอดั    1--2--3--4--5--6--7  อยู่สบาย 

            ยากล าบาก   1--2--3--4--5--6--7  เรียบง่าย 

หมายเหตุ: แบบทดสอบน้ีได้มีการแปลเป็นภาษาญ่ีปุ่ นโดยใช้ตัวหนังสอื MS Mincho ตัวหนา ขนาด 11 Point โดยพิมพ์บนกระดาษถนอมสายตา 

ความหนา 80 แกรม 

ปัจจยัท่ีใชใ้นการศึกษา 

อทิธพิลของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายในที่จะน ามาใช้เป็นตวัแปรในการศึกษาคร้ังนี้  คอื 

   1) ชนิดของวิวที่มองผ่านหน้าต่าง ได้แก่ วิวสวน วิวท้องฟ้าและววิเมอืง 

   2) ค่าอณุหภมูสิขีองแสง ได้แก่ 2800K, 4200K และ 6500K 

   3) สขีองพ้ืนผวิห้องรับแขก ได้แก่ สโีทนอบอุ่น สขีาว และสโีทนเยน็ 

   4) รปูแบบของโคมไฟ ได้แก่ โคมไฟดาวน์ไลท ์โคมไฟห้อยเพดาน โคมไฟยึดเพดาน และโมไฟแบบผสม 

โดยภาพทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษานั้นแสดงด้านล่าง (รปูที่ 3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 สภาพแวดล้อมภายในที่น ามาทดสอบในการศกึษา 
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ขั้นตอนในการทดลอง 

ในการทดลองคร้ังนี้มผีู้สงูอายุเข้าร่วมท าการทดลองทั้งหมด 24 คน โดยเป็นผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

โดยจ านวนผู้ทดลองได้ใช้จ านวนจาการศึกษาหลายๆการศึกษาที่ทดลองในคนญี่ปุ่น (Oi, 1999; Miki & Miyata, 1999; 

Yamagishi, 2010) โดยประกอบด้วยเพศชาย 12 คนและเพศหญิง 12 คน ในการทดลองนั้นเมื่อผู้ เข้าร่วมการทดลอง

เข้ามาในห้องทดลอง ผู้วิจัยได้อธบิายขั้นตอนการทดลองพร้อมกับให้ผู้เข้าร่วมทดลองตอบแบบสอบถามในเรื่องของข้อมูล

พ้ืนฐานเพ่ือเป็นการท าให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองคุ้นเคยกบัสภาพในการทดลอง โดยวิธกีารดังกล่าวได้ใช้ในการทดลองแสง

และการส่องสว่างในอดตีในหลายๆ การศึกษา (Tuaycharoen & Tregenza, 2005; Smith & Rea, 1978; Fotios, 2007) 

หลังจากนั้นภาพต่างๆ จะถูกฉาย และผู้ เข้าร่วมทดลองต้องประเมิน A Semantic Differential technique ดังกล่าวข้างต้น 

โดยล าดบัภาพในการประเมนิจะถูกสุ่ม (randomization) เพ่ือเป็นการก าจัดอทิธพิลของการเรียนรู้  (Learning effect) และ

ความเหนื่อยจากการทดลอง (Sequence effect) เมื่อผู้เข้าร่วมทดลองได้ประเมนิจนครบทุกภาพแล้วนั้นจะมกีารพักสายตา 

2 นาทแีละผู้เข้าร่วมการทดลองคนถดัไปจึงเข้ามาท าการทดลองต่อในวิธกีารเดียวกนั สถติทิี่ใช้ในการทดสอบในการศึกษา

ครั้ งนี้ ได้ใช้ A Semantic Differential technique วิเคราะห์โดยใช้สถิติ Repeated measure One-way ANOVA ในการ

ทดลองอทิธพิลของปัจจัยต่างๆ ที่ทา การศึกษา และ a Sidak t-test ส าหรับการทดสอบความแตกต่างรายคู่ 

 

ผลการศึกษา 

  ผลจากการศึกษาในส่วนของอิทธิพลของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสมต่อความพึงพอใจ

ส าหรับผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทยสามารถสรปุได้ดงันี้  

 

ตารางที่ 1 อทิธพิลของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในต่อความพึงพอใจของผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ นที่อาศยัในประเทศไทย 
 

 ชนิดของวิว สีของแสง พื้ นผิวหอ้ง รูปแบบโคม 

 F p-value F p-value F p-value F p-value 

สวยงาม/ไม่สวยงาม 214.62 0.000** 5.381 0.007** 44.484 0.000** 6.722 0.002** 

เหมือนบา้น/ไม่เหมือนบา้น 237.60 0.000** 34.778 0.000** 84.211 0.000** 21.627 0.000** 

น่าสนใจ/ไม่น่าสนใจ 464.39 0.000** 6.294 0.003** 1.828 0.168 15.602 0.000** 

สดช่ืน/ไม่สดช่ืน 766.728 0.000** 3.424 0.038* 17.370 0.000** 16.249 0.000** 

แปลกใหม่/ไม่แปลกใหม่ 293.708 0.000** 2.540 0.086 6.639 0.002** 23.902 0.000** 

เงียบสงบ/วุ่นวาย 952.079 0.000** 11.402 0.000** 7.539 0.001** 3.362 0.022** 

มีทิศทาง/ไม่มีทิศทาง 52.813 0.000** 0.642 0.530 0.642 0.530 9.506 0.000** 

สม า่เสมอ/ไม่สม า่เสมอ 20.802 0.000** 1.888 0.159 85.913 0.000** 30.886 0.000** 

อ่อนโยน/แข็งกระดา้ง 378.690 0.000** 25.902 0.000** 67.519 0.000** 17.703 0.000** 

สะอาด/สกปรก 233.240 0.000** 10.771 0.000** 14.356 0.000** 3.344 0.023* 

อยู่สบาย/อึดอดั 20.802 0.000** 4.414 0.016* 7.805 0.001** 3.808 0.013* 

เรียบง่าย/ยากล าบาก 214.957 0.000** 9.504 0.000** 6.722 0.002** 5.675 0.001** 

หมายเหตุ  * ค่า p<0.05 หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Repeated measures one-way ANOVA 

     **ค่า p<0.01 หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติอย่างสงู โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติ Repeated measures one-way ANOVA 

 

1) ผลการศึกษาชี้ ให้เหน็ว่าห้องรับแขกเมื่อมีชนิดของวิวที่สามารถมองออกไปภายนอกหน้าต่างที่แตกต่างกนัจะ

ท าให้มีอทิธพิลต่อความรู้สกึพึงพอใจในการมองเหน็ต่อสภาพแวดล้อมของผู้สงูอายุที่แตกต่างกนัทุกด้านอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) วิวที่แตกต่างกันท าให้มีผลที่แตกต่างกันทางด้านความสวยงาม ความเหมือนบ้าน ความ

น่าสนใจ ความสดชื่น ความแปลกใหม่ ความเงียบสงบ ความมีทศิทาง ความสม ่าเสมอ ความอ่อนโยน  ความสะอาด อยู่

สบายและความเรียบง่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) โดยภาพรวมนั้นวิวสวนก่อให้เกิดผลดีที่สุดและ
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แตกต่างในทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น รองลงมาคือวิวท้องฟ้า นอกจากนี้ ผลจากข้อเสนอแนะอย่างหนึ่งที่

น่าสนใจพบว่าผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นนั้นมีความต้องการในเร่ืององวิวที่มองออกไปนอกช่องเปิดเพ่ิมเติม คือ อยากให้มีวิวของ

ผู้คนหรือมองเหน็การท ากจิกรรมมากกว่าการเหน็วิวเมอืง 

  2) ผลการศึกษาชี้ ให้เหน็ว่าห้องรับแขกเมื่อมีค่าอณุหภมูสิขีองแสงโดยรอบที่แตกต่างกนัจะมอีทิธพิลต่อความรู้สกึ

พึงพอใจในการมองเหน็ต่อสภาพแวดล้อมของผู้สงูอายุที่แตกต่างกนัทางด้านควาสวยงาม ความเหมอืนบ้าน ความน่าสนใจ 

ความสม ่าเสมอ ความอ่อนโยน ความสะอาด และความเรียบง่าย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติอิย่างสงู (p<0.01) และทางด้าน

ความสดชื่นและอยู่สบายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยผู้สูงอายุชาวญี่ ปุ่นนั้นพึงพอใจโดยภาพรวมกับค่า

อุณหภมูิสขีองแสง โดยรอบที่เป็นสโีทนขาว (CCT 4200K) มากกว่าสอีื่น อย่างไรกต็ามผู้สงูอายุนั้นมคีวามรู้สกึเงียบสงบ

จากค่าอุณหภมูิสขีองแสงโดยรอบที่เป็นสโีทนอบอุ่น (CCT 2800K) มากกว่าสอีื่น นอกจากนี้ ผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นนั้นรู้สกึมี

ทศิทางกบัค่าอณุหภมูสิขีองแสงโดยรอบที่เป็นสโีทนเยน็ (CCT6500K) มากกว่าสอีื่น 

  3) ผลการศึกษาชี้ ให้เห็นว่าห้องรับแขกเมื่อมีวัสดุของพ้ืนผิวห้องที่แตกต่างกันจะท าให้มีอิทธิพลต่อความรู้สกึ 

พึงพอใจในการมองเหน็ต่อสภาพแวดล้อมของผู้สงูอายุทางด้านความสวยงาม ความเหมอืนบ้าน ความสดชื่น ความแปลก

ใหม่ ความเงียบสงบ ความมีทศิทาง ความสม ่าเสมอ ความอ่อนโยน ความสะอาด อยู่สบายและความเรียบง่ายที่แตกต่าง

กนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอย่างสงู (p<0.01) โดยสขีองพ้ืนผิวที่เป็นโทนสเียน็ดูเหมือนจะให้ผลในแง่ดีที่สุดโดยท าให้

ผู้สูงอายุนั้นมีความรู้ สึกพึงพอใจด้านความสวยงาม ความแปลกใหม่ ความเงียบสงบ ความสม ่าเสมอ ความสะอาด 

มากกว่าสอีื่น โดยสขีองพ้ืนผิวโทนขาวและโทนเยน็นั้นก่อให้เกดิความรู้สกึเหมือนบ้าน  อยู่สบาย ความสม ่าเสมอที่เท่ากนั

และมากกว่าวัสดุสโีทนร้อน อย่างไรกต็ามวัสดุโทนสขีาวนั้นก่อให้เกดิความรู้สกึสดชื่น อ่อนโยน เรียบง่ายมากกว่าสอีื่น  

   4) ผลการศึกษาชี้ ให้เห็นว่าห้องรับแขกเมื่อมีรูปแบบโคมไฟที่แตกต่างกันจะท าให้มีอิทธิพลต่อความรู้ สึก 

พึงพอใจในการมองเหน็ต่อสภาพแวดล้อมของผู้สงูอายุที่แตกต่างกนัทุกด้าน ได้แก่ ทางด้านความสวยงาม ความเหมือน

บ้าน ความน่าสนใจ ความสดชื่น ความแปลกใหม่ ความเงียบสงบ ความมีทศิทาง ความสม ่าเสมอ ความอ่อนโยน ความ

และความเรียบง่ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติอย่างสูง (p<0.01) และทางด้านความสะอาดและอยู่สบายอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ (p<0.05) โดยที่โคมไฟแบบดาวน์ไลทน์ั้นจะท าให้ผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นนั้นมีความพึงพอใจทางด้านความเงียบสงบ 

อ่อนโยน สะอาด อยู่สบาย สม ่าเสมอ เรียบง่ายมากกว่าชนิดอื่น โดยที่รูปแบบโคมไฟแบบห้อยฝ้าเพดานจะท าให้ผู้สงูอายุ

ชาวญี่ปุ่นนั้นมีความรู้สกึพึงพอใจด้านความรู้สกึสวยงาม เหมือนบ้าน มีทศิทางมากกว่าชนิดอื่น และรูปแบบโคมไฟแบบ

ผสมจะท าให้ผู้สูงอายุชาวญี่ ปุ่นนั้นมีความรู้ สึกพึงพอใจในด้านความน่าสนใจ สดชื่น แปลกใหม่มากกว่าชนิดอื่น โดย

ภาพรวมนั้นรปูแบบที่เป็นแบบดาวน์ไลท ์นั้นก่อให้เกดิผลที่ดทีี่สดุและแตกต่างในเกอืบทุกๆ ด้านเมื่อเทยีบกบัรปูแบบอื่น 

   5) โดยภาพรวมจากผลการทดลองโดยภาพรวมของความพึงพอใจในการามองเหน็ของผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นที่อาศัย

ในประเทศไทยนั้นชี้ ให้เห็นว่า ส าหรับห้องรับแขกที่เหมาะสมกับความพึงพอใจในการมองเห็นนั้นควรเป็นห้องที่มอง

ออกไปนอกช่องเปิดเหน็วิวสวนและ ค่าอุณหภูมิสีของแสงโดยรอบที่เป็นสีโทนขาว (CCT4200K) รวมถึงวัสดุผิวห้องที่

เป็นโทนเยน็ และมรีปูแบบโคมไฟแบบดาวไลท ์

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

  วัตถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ เพ่ือที่จะศึกษาอทิธพิลของปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมภายในที่เหมาะสม

ต่อความพึงพอใจในการมองเหน็ (Visual preference) ของผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทย โดยสรปุได้ ดงันี้  
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ตารางที่ 2 ผลสรปุอทิธพิลของปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการมองเหน็ของผู้สงูอายุชาวญ่ีปุ่ นที่อาศยัในประเทศไทย 
 

   ชนิดของวิว   สีของแสง   พื้ นผิวหอ้ง  รูปแบบโคม 

สวยงาม/ไม่สวยงาม มี มี มี มี 

เหมือนบา้น/ไม่เหมือนบา้น มี มี มี มี 

น่าสนใจ/ไม่น่าสนใจ มี มี ไม่มี มี 

สดช่ืน/ไม่สดช่ืน มี มี มี มี 

แปลกใหม่/ไม่แปลกใหม่ มี ไม่มี มี มี 

เงียบสงบ/วุ่นวาย มี มี มี มี 

มีทิศทาง/ไม่มีทิศทาง มี ไม่มี ไม่มี มี 

สม า่เสมอ/ไม่สม า่เสมอ มี ไม่มี มี มี 

อ่อนโยน/แข็งกระดา้ง มี มี มี มี 

สะอาด/สกปรก มี มี มี มี 

อยู่สบาย/อึดอดั มี มี มี มี 

เรียบง่าย/ยากล าบาก มี มี มี มี 

หมายเหตุ : มี หมายถึง ปัจจยัดังกล่าวมีอทิธพิลต่อความรู้สกึพึงพอใจต่อการมองเหน็ในแง่นั้น  

   ไม่มี หมายถึง ปัจจยัดังกล่าวไม่มอีทิธพิลต่อความรู้สกึพึงพอใจต่อการมองเหน็ในแง่นั้น 

 

จากผลการทดลองโดยภาพรวมของความพึงพอใจในการมองเหน็ของผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทย

นั้นชี้ ให้เห็นว่าส าหรับห้องรับแขกที่เหมาะสมกับความพึงพอใจควรเป็นห้องที่มองออกไปนอกช่องเปิดเห็นวิวสวน มี

รูปแบบโคมไฟดาวไลท์ และค่าอุณหภูมิสขีองแสงโดยรอบที่เป็นสีโทนขาว (CCT4200K) รวมถึงวัสดุผิวห้องที่เป็นโทน

เยน็ 

ผลศึกษาในเรื่องของค่าอุณหภมูิสขีองแสงโดยรอบ คร้ังนี้ ที่แสดงให้เหน็ว่าผู้สูงอายุชาวญี่ ปุ่นพึงพอใจกับแสงสี

ขาวนั้นสอดคล้องกบัการศึกษา  Misako Yamagishi (2010) ซึ่งท าการศึกษาเกี่ยวกบัแสงไฟแอลอีดีสขีาวที่มีผลต่อการ

มองเห็นของผู้สูงอายุ จุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของความสัมพันธ์ของค่าอุณหภูมิสีของแสงของชิ้ นงานต่อการ

มองเหน็ของผู้สงูอายุ ใช้วิธกีารท าแบบทดสอบทางจิตวิทยาภายใต้แสงแอลอดีีที่มีสขีาว จากการทดลองนี้พบว่าผู้สงูอายุ

รู้สกึถึงความตื่นตัวและก่อให้เกดิความพอใจต่อสภาพแวดล้อมมากที่สดุ ค่าอุณหภมูิสขีองแสงของชิ้นงานที่เป็นสโีทนขาว

(CCT5000K) นอกจากนี้ผลการศึกษาในส่วนนี้ ยังสอดคล้องกบัการศึกษาในผู้สงูอายุชาวไทยของ นวลวรรณ ทวยเจริญ 

(2013) ซึ่งท าการศึกษาอทิธพิลของค่า CCT ของ Ambient light กบัคนไทย ซึ่งพบว่าผู้สงูอายุชาวไทยนั้นพึงพอใจกบัค่า

อุณหภมูิสขีองแสงโดยรอบที่เป็นสโีทนขาว (CCT 4200K) เช่นกนั ผลดังกล่าวจึงเป็นการยืนยันว่าผู้สงูอายุหากมีตาสเีข้ม

ไม่ว่าเชื้อชาตใิดจะมแีนวโน้มที่จะชอบค่าอณุหภมูสิขีองแสงที่เป็นสโีทนขาว 

ผลการศึกษาในเร่ืองของความพึงพอใจต่อสขีองห้องส าหรับผู้สงูอายุชาวญี่ปุ่นในคร้ังนี้ ชี้ ให้เหน็ว่าผู้สงูอายุชาว

ญี่ ปุ่นพึงพอใจต่อสีห้องโทนเย็นมากที่สุด ซึ่ งผลดังกล่าวแตกต่างจากผลการศึกษาผู้ สูงอายุชาวไทยโดย นวลวรรณ  

ทวยเจริญ (2013) ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุชาวไทยพึงพอใจกับสีห้องสีขาว ทั้งนี้ ความแตกต่างดังกล่าวอาจมีผลเนื่องมาจาก

วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นที่นับถือศาสนาพุทธในลักษณะนิกายเซน (Zen) ที่เน้นในเร่ืองของความเงียบสงบ โดย Mahnke 

(1996) ได้ท าการศึกษาอทิธพิลของสต่ีอความรูสกึและชี้ ให้เหน็ว่าสฟ้ีาให้ความรู้สกึสะอาดและเงียบสงบ ซึ่งอาจจะเป็น

เหตผุลให้กบัความพึงพอใจต่อผนังสโีทนเยน็ในการศึกษานี้  
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บทคดัย่อ 

 ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลง โดยส าหรับในประเทศไทยนั้นมีการใช้พลังงานมากเป็นอนัดบั

ที่สองของภมูิภาคเอเชียตะวันออก (ซ่ึงรวมประเทศญ่ีปุ่ น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย) รองจากประเทศจีน (กระทรวงพลังงาน, 2558) ซ่ึงหาก

พิจารณาสดัส่วนการใช้พลังงานในประเทศไทยพบว่าการใช้พลังงานในอาคารน้ันมีสดัส่วนที่สงูเมื่อเทยีบกบัการใช้พลังงานในส่วนอื่น โดยเมื่อ

เปรียบเทยีบกับอาคารประเภทอื่นๆ แล้วน้ัน อาคารที่ดูเหมือนจะมีอัตราส่วนการใช้พลังงานที่อยู่ในอันดับต้นๆ คือ อาคารห้างสรรพสินค้า 

(กระทรวงพลังงาน, 2558) อาคารห้างสรรพสนิค้าเป็นอาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าจ านวนมากในพ้ืนที่ชุมชน

และจังหวัด ซ่ึงเป็นอาคารที่มีการใช้งานค่อนข้างสูง คือ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น. จึงท าให้อาคารห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีความ

จ าเป็นอย่างมากในเร่ืองความต้องการปริมาณแสงสว่างค่อนข้างมากซ่ึงยังมีผลท าให้เกดิการใช้พลังงานในส่วนไฟฟ้าแสงสว่างอย่างมากเช่นกัน 

โดยส่วนใหญ่แล้วกรอบอาคารของห้างสรรพสนิค้าจะเป็นคอนกรีต กระจกและอลูมิเนียมคอมโพสติซึ่งมิได้มีการค านึงถึงอิทธพิลของแสงแดด

ที่เข้าไปในอาคารซ่ึงมีผลไม่เพียงแต่การเพ่ิมปริมาณความร้อนและภาระการท าความเยน็ให้กับอาคารดังกล่าว แต่ยังก่อให้เกิดแสงสว่างที่ไม่

เหมาะสมทั้งในแง่ของปริมาณและความสม ่าเสมอของแสงในพ้ืนที่ภายในอาคาร การศึกษาคร้ังน้ีได้ท าการศึกษาอทิธิพลของฝ้าเพดานและหิ้ ง

แสงต่อการน าแสงธรรมชาติเข้ามาในอาคารห้างสรรพสินค้า โดยท าการจ าลองอาคาร CDS (Central Festival Samui) โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Dialux 4.10 ผลการศกึษาได้สรปุรปูแบบแผงกนัแดดแบบหิ้ งแสงและฝ้าเพดานที่เหมาะสมต่ออาคาร CDS เกาะสมยุ 

จังหวัดสรุาษฏร์ธานีในแง่ความเหมาะสมของการส่องสว่างในอาคาร คือ รูปแบบห้ิงแสงที่มีระยะยื่นภายนอก 1.5 เมตร และมีการเอียงจาก

แนวระนาบ 0O ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มีมุมเอยีงจากแนวระนาบ 10O ผลการศกึษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัอาคารห้างสรรพสนิค้า

และอาคารอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนัเพ่ือเป็นการลดการใช้พลังงานและสภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาส าคัญในปัจจุบันต่อไป 

 

ค าส าคญั: ห้ิงแสง  ฝ้าเพดาน  ห้างสรรพสนิค้า  เกาะสมุย  การส่องสว่าง 

 

Abstract 

In current global warming is a serious issue and likely to get worse. Thailand use the second most energy in East-Asia 

(Including Japan, South Korea and Malaysia), after China. Compared to other segments, energy consumption in building tend to be 

higher and among other the consumption of energy in building, department store seem to be one of the most energy consumption. 

Department store is available to customers as it is opened from 9:00 up to 22:00 pm. As we can see large department store would 

have a huge need of lights, which leds to the large amount of electricity consumption. In most cases, the building skin faç ade of the 

store is made of concrete, glass and aluminium composite. The design of the builing skin faç ade did not take into account the influence 

of sunlight penetrated into the building. The effects of sunlight not only increase the amount of cooling load of the building but also 

cause improper lighting, both in terms of quantity and uniformity in the interior space. This study investigates the effect of the ceiling 

and light shelf on daylighting performance in department store. CDS (Central Festival Samui) was selected as a case study for this 

purpose. A computer program Dialux 4.10 was used to simulate the building. The results indicated that the appropriate characteristics 



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

- 199 - 

of light shelf and cieling for illumination appropriated for CDS (Central Festival Samui) Koh Samui, Surat Thani is a lightshelf with 

1.5 m. exterior cantilever and 0o inclination to the horizon using in conbination with a ceiling with 10o inclination to the horizon. 

Results of this study may be applied to buildings, shopping malls and other buildings having similar characteristics in order to reduce 

energy use and global warming, a major problem in Thailand currently. 

 

Keywords: Light shelf, Ceiling, Department store, Samui island 

 

บทน า 

  ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลง ส าหรับในประเทศ

ไทยนั้นมกีารใช้พลังงานมากเป็นอนัดบัที่สองของภมูภิาคเอเชียตะวันออก (ซึ่งรวมประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย) 

รองจากประเทศจีน (CEIC กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2551) 

อาคารห้างสรรพสนิค้า เป็นอาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะจ าหน่ายสนิค้าให้กบัลูกค้าจ านวนมากในพ้ืนที่ชุมชน

และจังหวัด ซึ่งเป็นอาคารที่มีการใช้งานค่อนข้างสูง คือ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00น. (10 ชั่วโมง) จึงท าให้อาคาร

ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่มคีวามจ าเป็นอย่างมากในเรื่องความต้องการปริมาณแสงสว่างค่อนข้างมาก ซึ่งยังมผีลท าให้เกดิ

การใช้พลังงานในส่วนไฟฟ้าแสงสว่างอย่างมากเช่นกนั โดยส่วนใหญ่แล้วกรอบอาคารของห้างสรรพสนิค้าจะเป็นคอนกรีต 

กระจกและอลูมิเนียมคอมโพสติซึ่งมิได้มีการค านึงถึงอทิธพิลของแสงแดดที่เข้าไปในอาคาร ซึ่งมีผลไม่เพียงแต่การเพ่ิม

ปริมาณความร้อนและภาระการท าความเยน็ให้กับอาคารดังกล่าว แต่ยังก่อให้เกิดแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมทั้งในแง่ของ

ปริมาณและความสม ่าเสมอของแสงในพ้ืนที่ภายในอาคารอกีด้วย 

งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นการศึกษาการปรับปรงุกรอบอาคารในรปูแบบต่างๆ ที่สามารถเป็นไปได้ เพ่ือเปรียบเทยีบกบัค่า

การส่องสว่างที่เกดิขึ้นและความสม ่าเสมอของแสงที่เหมาะสมของอาคาร CDS (Central Festival Samui) เนื่องจากอาคาร

ดังกล่าวเป็นอาคารขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสมุย ซึ่งปัจจุบันมีอตัราการใช้พลังงานในอาคารที่เพ่ิมขึ้นอย่างทวีคูณและ

จ าเป็นต้องมีการออกแบบอาคารที่ค านึงถึงการใช้พลังงานที่เหมาะสมเพ่ือบรรเทาการปัญหาการใช้พลังงานดังกล่าวที่

เกดิขึ้นอย่างเร่งด่วน (ดวงสมร ส่องเมืองสขุ, 2553) ลักษณะของกรอบอาคาร CDS (Central Festival Samui) นั้นเป็น

กระจกโดยรอบ ซึ่งลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากต่อทั้งในแง่ของสภาวะน่าสบายในอาคาร (Thermal 

comfort) และสภาวะสบายตาในอาคาร (Visual comfort) ประกอบกับทางเจ้าของอาคารมีความประสงค์ที่จะส่งเสริม

มาตรการในการอนุรักษ์พลังงานของอาคาร โดยที่ประสทิธภิาพในด้านต่างๆ ของอาคารไม่ลดลง ซึ่งการปรับปรุงอาคารนี้

ยังน่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนากรอบอาคารห้างสรรพสนิค้าที่มคีวามคล้ายคลึงกนัต่อไปได้  

 

วตัถุประสงคข์องโครงการ 

วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ เพ่ือศึกษาอทิธพิลของรูปแบบห้ิงแสงและฝ้าเพดานโดยการเปรียบเทยีบค่า

การส่องสว่าง (Illuminance) และความสม ่าเสมอของแสง (Uniformity) ในการหาค่าความเหมาะสมของการส่องสว่าง

ส าหรับอาคาร CDS 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. รายละเอียดกรณีศึกษา 

อาคารห้างสรรพสนิค้า CDS (Central Festival Samui) ตั้งอยู่บนอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานีเป็นเกาะที่

อยู่ทางด้านตะวันออกของภาคใต้ อยู่ห่างจากฝั่งตัวจังหวัดประมาณ 80 กโิลเมตร หรือที่ละติจูด 09◦ 28' เหนือ ลองจิจูด 

99◦ 21' ตะวันออก มเีนื้อที่ประมาณ 280 ตารางกโิลเมตร ส่วนที่กว้างที่สดุของเกาะกว้าง 21 กโิลเมตร ส่วนยาวที่สดุจาก

เหนือจดใต้ยาว 25 กโิลเมตร เนื้อที่รอบๆ เกาะส่วนใหญ่เป็นภเูขามทีี่ราบเพียง 1 ใน 3 ของเนื้อที่ทั้งหมดและเตม็ไปด้วย

สวนมะพร้าว เป็นเกาะที่ได้รับอทิธพิลจากลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือและมรสมุตะวันตกเฉียงใต้อย่างชัดเจน ตวัอาคาร
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มีโครงสร้างอาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็และวัสดุที่ใช้มีทั้งไม้ คอนกรีต เหลก็และกระจกเทมเปอร์ซึ่งมีค่าการ

ส่องผ่านของแสง (Transmission, T) 0.7 เป็นส่วนประกอบหลัก 

 

  
 

รูปท่ี 1 ผงัรวมอาคารห้างสรรพสนิค้า Central Festival Samui 

 

 
รูปท่ี 2 ผงัอาคารห้างสรรพสนิค้า CDS (Central Festival Samui) 
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รูปท่ี 3 ภาพ 3 มิติและภาพถ่าย อาคาร CDS (Central Festival Samui) 

2. เคร่ืองมือ: การศึกษาในเรื่องของอทิธพิลของรูปแบบห้ิงแสงและฝ้าเพดานต่อการน าแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ใน

อาคารห้างสรรพสนิค้า CDS (Central Festival Samui) นั้นจ าเป็นต้องมีการจ าลองค่าการส่องสว่าง (Illumiance) และค่า

ความสม ่ าเสมอของแสง (Uniformity) เ พ่ือน ามาวิ เคราะห์ โดยในการศึกษาครั้ งนี้ หลังจากเขียนแบบอาคาร 

ห้างสรรพสนิค้าดงักล่าวโดยโปรแกรม AutoCAD จะน าภาพเขยีนแบบดงักล่าวมาวิเคราะห์การใช้พลังงานในเรื่องของแสง

สว่างโดยใช้โปรแกรม DIALUX4.10 

 

 
 

รูปท่ี 4 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ค่าการส่องสว่างและการใช้โปรแกรม DIALUX4.10 

3. วิธีการ (Methodology) การศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่  

ขั้นตอนท่ี 1: การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

- ทฤษฏรีปูแบบอาคารห้างสรรพสนิค้า (Department Store) 

- ทฤษฎกีารน าแสงธรรมชาตเิข้ามาใช้ในห้างสรรพสนิค้า 

- ห้ิงสะท้อนแสง (Light Shelf) 

ขั้นตอนท่ี 2: พิจารณารูปแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดานที่เป็นไปได้ ส าหรับใช้ในการเปรียบเทียบในเรื่องของ

ปริมาณการส่องสว่าง (Illuminance) และค่าความสม ่าเสมอของแสง (Uniformity) ในอาคารห้างสรรพสินค้า (Central 

Festival Samui อาคาร CDS) ซึ่งจะประกอบด้วยตวัแปรต้นและตวัแปรตามดงันี้  

ตวัแปรต้น: การศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยตวัแปรต้นซึ่งเป็นรปูแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดาน 3 ปัจจัย ดงันี้ 

- ตวัแปรที่ 1: มุมองศาของห้ิงแสงภายนอก 3 ระดบั ซึ่งได้แก่ 0 องศา 30 องศา และ 60 องศา 

- ตวัแปรที่ 2: ระยะยื่นของห้ิงแสงภายนอกอาคาร 2 ระดบั ซึ่งได้แก่ 1 เมตรและ 1.5 เมตร 

- ตวัแปรที่ 3: ความลาดเอยีงของฝ้าเพดาน 2 ระดบั ซึ่งได้แก่ 5 องศาและ 10 องศา 

โดยสามารถสรปุรปูแบบห้ิงแสงที่น ามาทดสอบได้ 12 รปูแบบ ดงันี้ 
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ตารางที่ 1 รปูแบบห้ิงแสงที่น ามาทดสอบ 
 

 ระยะมุมห้ิงแสง ระยะยืน่ห้ิงแสง ฝ้าลาดเอียง 

รูปแบบที่ 1 0 O 1 ม. 5O 

รูปแบบที่ 2 0 O 1 ม. 10O 

รูปแบบที่ 3 0 O 1.5 ม. 5O 

รูปแบบที่ 4 0 O 1.5 ม. 10O 

รูปแบบที่ 5 30 O 1 ม. 5O 

รูปแบบที่ 6 30 O 1 ม. 10O 

รูปแบบที่ 7 30 O 1.5 ม. 5O 

รูปแบบที่ 8 30 O 1.5 ม. 10O 

รูปแบบที่ 9 60 O 1 ม. 5O 

รูปแบบที่ 10 60 O 1 ม. 10O 

รูปแบบที่ 11 60 O 1.5 ม. 5O 

รูปแบบที่ 12 60 O 1.5 ม. 10O 

 

ตวัแปรตาม: การศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยตวัแปรตาม 2 ปัจจัย ดงันี้  

- ปริมาณค่าความสว่าง (Illuminance) ปริมาณแสงที่ตกกระทบบนพ้ืนที่หน่วยใดๆ แนวทางการก าหนดค่าความ

ส่องสว่างของพ้ืนส่วนต่างๆ ภายในอาคารที่มีความเหมาะสมกบัลักษณะกจิกรรมและประโยชน์ใช้สอยเมื่อได้ค่าความส่อง

สว่าง จากโปรแกรม DIALUX4.10 แล้วน าค่าดงักล่าวมาเฉล่ียทุกพ้ืนที่ ทั้งรายวันและรายปี 

- ความสม ่าเสมอของแสง (Uniformity) อตัราส่วนของค่าความส่องสว่างต ่าสดุต่อค่าความส่องสว่างเฉล่ีย โดยใน

พ้ืนที่ท างานที่ต้องการความส่องสว่างสม ่าเสมอ เมื่อได้ค่าความสม ่าเสมอของแสง จากโปรแกรม DIALUX 4.10 แล้วน า

ค่าดงักล่าวมาเฉล่ียทุกพ้ืนที่ ทั้งรายวันและรายปี 

ขั้นตอนท่ี 3: ท าการจ าลองทางคอมพิวเตอร์ของแสงสว่างจากรูปแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดานที่ก  าหนดใน

โปรแกรม DIALUX4.10 โดยการจ าลองรูปแบบที่ปรับปรุง 12 รูปแบบ โดยก าหนดระดับการการใช้งานที่ท าการศึกษา  

(Working Plane) 0.75 เมตรจากระดับพ้ืน และทุกๆ ระยะห่าง 2 เมตร โดยจ าลอง ณ วันที่  21 มีนาคม 2557 

(Equinox) 21 มิถุนายน 2557 (Summer Solistic) และ 21 ธนัวาคม 2557 (Winter Solistic) โดยจ าลองตั้งแต่ 8.00 

– 18.00 น. เนื่องจากเป็นเวลาเปิดของอาคารกรณีศึกษา (ตั้งแต่ระยะเวลาที่พนักงานเร่ิมท างานจนถึงระยะเวลาที่ไม่มี

อทิธพิลจากแสงธรรมชาต)ิ 

ขั้นตอนท่ี 4: ในขั้นตอนนี้ จะเป็นการน าผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 3 ที่ได้จากการจ าลองโดยโปรแกรม 

DIALUX4.10 น ามาสรุปรูปแบบห้ิงแสงและฝ้าเพดานที่เหมาะสมต่ออาคารห้างสรรพสินค้า CDS (Central Festival 

Samui อาคาร CDS) 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาของค่าการส่องสว่าง (Lux) ด้วยโปรแกรม Dialux 4.10 

1.1 ผลการศึกษาของค่าการส่องสว่างเฉล่ีย (Lux) ณ วนัที่ 21 มนีาคม 2557 21 มถุินายน 2557 และ 21 

ธนัวาคม 2557 
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รูปท่ี 5 ผลการศกึษาค่าการส่องสว่าง (Lux) จากรปูแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดาน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557, 

21 มิถุนายน 2557 และ 21 ธนัวาคม 2557 

 

รูปที่  5 แสดงค่าการส่องสว่าง (Lux) จากรูปแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดาน ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557, 

21 มิถุนายน 2557 และ 21 ธันวาคม 2557 ผลการศึกษาชี้ ให้เห็นว่าเมื่ออาคาร CDS นั้นติดตั้งห้ิงแสงที่มีระยะย่ืน

ภายนอก 1 เมตร และมีการเอยีงจากแนวระนาบ 30
O
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มมุีมเอยีงจากแนวระนาบ 5

O
 นั้นก่อให้เกดิ

ค่าการส่องสว่างเฉล่ียสงูที่สดุ (3,123.27 lux) นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ ให้เหน็ว่าเมื่ออาคาร CDS นั้นตดิตั้งห้ิงแสงที่มี

ระยะยื่นภายนอก 1 เมตร และมีการเอียงจากแนวระนาบ 0
O
 ใช้ควบคู่กับฝ้าเพดานที่มีมุมเอียงจากแนวระนาบ 10

O
 

ก่อให้เกดิค่าการส่องสว่างเฉล่ียต ่าที่สดุ (2,961.15 lux) จากรปูแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดาน ณ 21 มถุินายน 2557 ผล

การศึกษาชี้ ให้เหน็ว่าเมื่ออาคาร CDS นั้นติดตั้งห้ิงแสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1 เมตร และมีการเอยีงจากแนวระนาบ 30
O
 

ใช้ควบคู่กับฝ้าเพดานที่มีมุมเอียงจากแนวระนาบ 10
O
 นั้นก่อให้เกิดค่าการส่องสว่างเฉล่ียสูงที่สุด (3,391.26 lux) 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ ให้เหน็ว่าเมื่ออาคาร CDS นั้นตดิตั้งห้ิงแสงที่มรีะยะย่ืนภายนอก 1.5 เมตร และมกีารเอยีงจาก

แนวระนาบ 0
O
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มมุีมเอยีงจากแนวระนาบ 10

O
 ก่อให้เกดิค่าการส่องสว่างเฉล่ียต ่าที่สดุ (3,222.75 

lux) จากรูปแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดาน ณ 21 ธนัวาคม 2557 ผลการศึกษาชี้ ให้เหน็ว่าเมื่ออาคาร CDS นั้นติดตั้งห้ิง

แสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1 เมตร และมีการเอยีงจากแนวระนาบ 30
O
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มีมุมเอยีงจากแนวระนาบ 

5
O
 นั้นก่อให้เกดิค่าการส่องสว่างเฉล่ียสงูที่สุด (1,227.997 lux) นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ ให้เหน็ว่าเมื่ออาคาร CDS 

นั้นตดิตั้งห้ิงแสงที่มรีะยะย่ืนภายนอก 1.5 เมตร และมกีารเอยีงจากแนวระนาบ 60
O
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มมุีมเอยีงจาก

แนวระนาบ 5
O
 ก่อให้เกดิค่าการส่องสว่างเฉล่ียต ่าที่สดุ (3,059.89 lux) 
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1.2 ผลการศึกษาของค่าการส่องสว่างเฉล่ีย (Lux) ตลอดทั้งปี 

 

 
 

รูปท่ี 6 ผลการศกึษาของค่าการส่องสว่างเฉล่ีย (Lux) ตลอดทั้งปี 

 

รูปที่ 6 แสดงค่าการส่องสว่าง (Lux) จากรูปแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดานโดยเฉล่ียทั้งปี ผลการศึกษาชี้ ให้เหน็

ว่าเมื่ออาคาร CDS นั้นติดตั้งห้ิงแสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1 เมตร และมีการเอียงจากแนวระนาบ 30
O
 ใช้ควบคู่กับฝ้า

เพดานที่มีมุมเอียงจากแนวระนาบ 5
O
 นั้นก่อให้เกิดค่าการส่องสว่างเฉล่ียสูงที่สุด (3,224.18 lux) นอกจากนี้ ผล

การศึกษายังชี้ ให้เหน็ว่าเมื่ออาคาร CDS นั้นติดตั้งห้ิงแสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1.5 เมตร และมีการเอยีงจากแนวระนาบ 

0
O
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มีมุมเอยีงจากแนวระนาบ 10

O
 ก่อให้เกดิค่าการส่องสว่างเฉล่ียต ่าที่สดุ (3,095.75 lux) จาก

ผลการศึกษาค่าการส่องสว่าง (Lux) จากรูปแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดานเฉล่ียทั้งปีไม่ว่ารูปแบบไหนกม็ีค่าการส่องสว่าง 

(Lux)เกนิ 500 ลักซ์ จึงมกีารเปรียบเทยีบค่าความสม ่าเสมอของแสง (Uniformity) เพ่ือเป็นตวัชี้ วัดว่ารปูแบบของห้ิงแสง

และฝ้าเพดานรปูแบบใดที่เป็นรปูแบบที่ดทีี่สดุ 

2. ผลการศึกษาของค่าความสม ่าเสมอของแสง (Uniformity) ด้วยโปรแกรม Dialux 4.10  

2.1  ผลการศึกษาของค่าความสม ่าเสมอของแสง (Uniformity) ณ วนัที่ 21 มนีาคม 2557 21 มถุินายน 2557

และ 21 ธนัวาคม 2557 
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รูปท่ี 7 ผลการศกึษาค่าความสม ่าเสมอของแสง (Uniformity) จากรปูแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดาน  

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557, 21 มิถุนายน 2557 และ 21 ธนัวาคม 2557 

 

รปูที่ 7 แสดงค่าความสม ่าเสมอของแสง (Uniformity) จากรปูแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดาน ณวันที่ 21 มนีาคม 

2557 ผลการศึกษาชี้ ให้เห็นว่าเมื่ออาคาร CDS นั้นติดตั้งห้ิงแสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1 เมตร และมีการเอียงจากแนว

ระนาบ 30
o
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มีมุมเอยีงจากแนวระนาบ 5

O
 นั้นก่อให้เกดิค่าความสม ่าเสมอของแสงเท่ากบั 0.229 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ ให้เหน็ว่าเมื่ออาคาร CDS นั้นตดิตั้งห้ิงแสงที่มรีะยะย่ืนภายนอก 1.5 เมตร และมกีารเอยีงจาก

แนวระนาบ 0
o
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มีมุมเอยีงจากแนวระนาบ 10

O 
ก่อให้เกดิค่าสม ่าเสมอของแสงเฉล่ียต ่าที่สดุเท่ากบั 

0.221 จากรูปแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดาน ณ.วันที่ 21 มิถุนายน 2557 ผลการศึกษาชี้ ให้เหน็ว่าเมื่ออาคาร CDS นั้น

ติดตั้งห้ิงแสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1 เมตร และมีการเอยีงจากแนวระนาบ 0
o
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มีมุมเอยีงจากแนว

ระนาบ 5
O
 นั้นก่อให้เกดิค่าความสม ่าเสมอของแสงเท่ากับ 0.203นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ ให้เหน็ว่าเมื่ออาคาร CDS 

นั้นติดตั้งห้ิงแสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1 เมตร และมีการเอยีงจากแนวระนาบ 30
o
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มีมุมเอยีงจาก

แนวระนาบ 10
O 
ก่อให้เกดิค่าสม ่าเสมอของแสงเฉล่ียต ่าที่สดุเท่ากบั 0.196 จากรปูแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดาน ณ.วันที่ 

21 ธนัวาคม 2557น. ผลการศึกษาชี้ ให้เหน็ว่าเมื่ออาคาร CDS นั้นติดตั้งห้ิงแสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1 เมตร และมีการ

เอยีงจากแนวระนาบ 30
o
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มีมุมเอียงจากแนวระนาบ 5

O
 นั้นก่อให้เกดิค่าความสม ่าเสมอของแสง

เท่ากับ 0.203 นอกจากนี้ ผลการศึกษายังชี้ ให้เห็นว่าเมื่ออาคาร CDS นั้นติดตั้งห้ิงแสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1.5 เมตร 

และมีการเอยีงจากแนวระนาบ 60
o
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มมุีมเอยีงจากแนวระนาบ 10

O 
ก่อให้เกดิค่าสม ่าเสมอของแสง

เฉล่ียต ่าที่สดุเท่ากบั 0.194 
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2.2 ผลการศึกษาของค่าความสม ่าเสมอของแสงเฉล่ีย (Uniformity) ตลอดทั้งปี  

 

 
 

รูปท่ี 8 ผลการศกึษาของค่าความสม ่าเสมอของแสงเฉล่ีย (Uniformity) ตลอดปี 

 

รปูที่ 5 แสดงค่าความสม ่าเสมอของแสงเฉล่ีย (Uniformity) จากรปูแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดานโดยเฉล่ียทั้งปี 

ผลการศึกษาชี้ ให้เหน็ว่าเมื่ออาคาร CDS นั้นติดตั้งห้ิงแสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1 เมตร และมีการเอียงจากแนวระนาบ 

30
O
 ใช้ควบคู่กับฝ้าเพดานที่มีมุมเอียงจากแนวระนาบ 5

O
 นั้นก่อให้เกิดค่าความสม ่าเสมอของแสง เฉล่ียสูงที่สุด 

(0.2114) นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้ ให้เหน็ว่าเมื่ออาคาร CDS นั้นติดตั้งห้ิงแสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1.5 เมตร และมี

การเอยีงจากแนวระนาบ 60
O
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มีมุมเอยีงจากแนวระนาบ 10

O
 ก่อให้เกดิค่าความสม ่าเสมอของแสง

เฉล่ียต ่าที่สดุ (0.2023) 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในคร้ังนี้  คือเพ่ือศึกษารูปแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดานเพ่ือน าแสงธรรมชาตทิี่

เหมาะสมส าหรับอาคาร CDS (Central Festival Samui) ผลการศึกษาสรปุได้ว่ารปูแบบของห้ิงแสงและฝ้าเพดานที่สงูที่สดุ

คอืรปูแบบห้ิงแสงที่มรีะยะย่ืนภายนอก 1 เมตร และมกีารเอยีงจากแนวระนาบ 30
 O
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มมุีมเอยีงจาก

แนวระนาบ 5
 O
 โดยยังพบอกีว่ารูปแบบห้ิงแสงและฝ้าเพดานทั้ง 12 รูปแบบก่อให้เกดิค่าการส่องสว่างเฉล่ียทั้งปีสงูกว่า

มาตรฐาน 50
 O
 ลักซ์ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ได้พิจารณาค่าความสม ่าเสมอของแสงเป็นเกณฑ์ผลการศึกษาการค่าความ

สม ่าเสมอของแสงพบว่ารปูแบบห้ิงแสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1.5 เมตร และมกีารเอยีงจากแนวระนาบ 0
 O
 ใช้ควบคู่กบัฝ้า

เพดานที่มีมุมเอยีงจากแนวระนาบ 10
 O
 เป็นรูปแบบที่ท าให้เกดิค่าความสม ่าเสมอของแสงที่ดทีี่สดุที่น าเข้ามาใช้ในอาคาร 

CDS (Central Festival Samui) 

เมื่อพิจารณาในแง่ของค่าการส่องสว่างผลการศึกษาพบว่า หากระยะยื่นของห้ิงแสงเพ่ิมขึ้นจาก 1 เมตร เป็น 1.5 

เมตร จะท าให้ความแตกต่างของค่าการส่องสว่างเฉล่ียที่เพ่ิมขึ้นนั้นไม่เท่ากนั โดยรูปแบบห้ิงแสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1 

เมตร และมีการเอยีงจากแนวระนาบ 30
 O
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มีมุมเอยีงจากแนวระนาบ 5

 O
 และรูปแบบห้ิงแสงที่มี

ระยะยื่นภายนอก 1.5 เมตร และมกีารเอยีงจากแนวระนาบ 30
 O
 ใช้ควบคู่กบัฝ้าเพดานที่มมุีมเอยีงจากแนวระนาบ 5

 O
 จะ
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มีความแตกต่างของค่าการส่องสว่างมากที่สดุ (70.38 lux) นอกจากนี้ ยังพบอกีว่ารูปแบบห้ิงแสงที่มีระยะย่ืนภายนอก 1 

เมตร และมีการเอียงจากแนวระนาบ 0
 O
 ใช้ควบคู่กับฝ้าเพดานที่มีมุมเอียงจากแนวระนาบ 10

O
 โดยต่างกันน้อยที่สุด 

(2.35 lux) ส าหรับในเรื่องอทิธพิลของมุมเอียงของห้ิงแสงเพ่ิมขึ้นจาก 10
 O
 และ 30

O
 เป็น 60

O
 นั้น การเพ่ิมขึ้นของค่า

การส่องสว่างนั้นจะไม่คงที่ ซึ่งขึ้นอยู่ระยะย่ืนของห้ิงแสงและความเอยีงของฝ้าที่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาในแง่ของค่าการ

ส่องสว่างผลการศึกษาพบว่า หากความเอยีงของฝ้าเพดานเพ่ิมขึ้นจากมุมเอยีงของฝ้าเพดานเพ่ิมขึ้นจาก 5
O
 เป็น 10

O
 จะ

ท าให้ความแตกต่างของค่าการส่องสว่างเฉล่ียนั้นมทีศิทางไม่เหมอืนกนัเช่นกนั 

การศึกษาคร้ังนี้ ได้ศึกษาอาคารกรณศีึกษาอาคาร CDS (Central Festival Samui) ดังนั้น ผลการศึกษาคร้ังนี้  จึง

ได้สรปุได้เฉพาะอาคาร CDS ในวันที่ 21 มนีาคม 2557, 21 มถุินายน 2557 และ 21 ธนัวาคม 2557 ในสภาพที่ตั้งและ

ภมูอิากาศดงัที่กล่าวมาเท่านั้น ดงันั้น ควรมกีารศึกษาเพ่ิมเตมิส าหรับอาคารห้างสรรพสนิค้าและกรณศีึกษาอื่นๆต่อไปเมื่อ

พิจารณาในแง่ของค่าความสม ่าเสมอของแสงผลการศึกษาพบว่าเนื่องจากข้อจ ากดัของเวลาที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาคร้ังนี้

จ าเป็นต้องเกบ็ข้อมูลเฉพาะในช่วงเวลา 8.00 - 18.00 น. ในช่วงสภาพท้องฟ้าแบบโปร่ง (Clear sky) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

ถูกต้องครบถ้วนในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาเกบ็ข้อมูลในช่วงเวลาอื่นๆ และสภาพท้องฟ้าอื่นๆ เช่น สภาพ

ท้องฟ้าแบบมเีมฆมาก (Overcast sky) และ สภาพท้องฟ้าแบบมเีมฆบางส่วน (Partly cloudy) 
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บทคดัย่อ 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้ท าการศึกษาถึงผลของสารสกัดผสมพริกช้ีฟ้าและตะไคร้ต่อปริมาณแบคทเีรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดใน

หมึกแปรรปู โดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น 9 ชุดการทดลอง คือ ชุดที่ 1 เติมน า้กล่ันและไม่เติมแบคทเีรีย ชุดที่ 2 เติมสารสกดั A 35% และ

ไม่เติมแบคทเีรีย ชุดที่ 3 เติมสารสกัดสมุนไพรผสม และไม่เติมแบคทีเรีย ชุดที่ 4 ไม่เติมสารสกัดสมุนไพรผสม และเติม MRSA T18 ชุด

ที่ 5 เติมสารสกัดสมุนไพรผสม และเติม MRSA T18 ชุดที่ 6 ไม่เติมสารสกดัสมุนไพรผสม และเติม P. aeruginosa DS001 ชุดที่ 7 เติมสาร

สกัดสมุนไพรผสม และเติม P. aeruginosa DS001 ชุดที่ 8 ไม่เติมสารสกัดสมุนไพรผสม และเติม E. tarda biogroup 1 DS002 และชุด

ที่ 9 เติมสารสกัดสมุนไพรผสม และเติม E. tarda biogroup 1 DS002 จากผลการทดลองพบว่าทุกชุดการทดลองแบคทเีรียกลุ่มเฮทเทอโร

โทรปทั้งหมดมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยตลอดระยะเวลาการทดลอง 28 วัน และในวันสดุท้ายพบว่ามีปริมาณแบคทเีรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรป

ทั้งหมดไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้น จากการศกึษาสามารถสรปุได้ว่าสารสกดัผสมพริกช้ีฟ้าและตะไคร้ในคร้ังน้ียัง

มีความสามารถไม่เพียงพอในการยับยั้งการเจริญของแบคทเีรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในหมึกแปรรูป  ซ่ึงต้องท าการศึกษาในการเพ่ิม

ศกัยภาพด้านต่างๆ ของสารสกดัผสมพริกช้ีฟ้าและตะไคร้ต่อไป 

 

ค าส าคญั: สารสกดัผสมพริกช้ีฟ้าและตะไคร้  แบคทเีรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด  หมึกแปรรปู 

 

Abstract 

In this study, Effect of cayenne pepper and lemon grass extracts on total heterotrophic bacteria in processed squid was 

investigated. There were 9 treatments which were treatment 1 (addition of water and no added bacteria), treatment 2 (35% A extract 

and no added bacteria), treatment 3 (addition of mixed herb extract and no added bacteria), treatment 4 (no added mixed herb extract 

and addition of MRSA T18), treatment 5 (addition of mixed herb extract and MRSA T18), treatment 6 (no added mixed herb extract 

and addition of P. aeruginosa DS001), treatment 7 (addition of mixed herb extract and P. aeruginosa DS001), treatment 8 (no added 

mixed herb extract and addition of E. tarda biogroup 1 DS002), and treatment 9 (addition of mixed herb extract and E. tarda biogroup 

1 DS002). Results showed that total heterotrophic bacteria in all of experiments demonstrated slightly changed all along the experiment 

for 28 days. At the end of experiment amount of total heterotrophic bacteria in all the experiment were not significant 

difference (P>0.05). Therefore, results concluded that cayenne pepper and lemon grass extracts used in this study had not enough 

potential for apparent inhibition of total heterotrophic bacteria in processed squid products. The further study should enhance the efficacy 

of cayenne pepper and lemon grass extracts. 

 

Keywords: Cayenne pepper and lemon grass extracts, Total heterotrophic bacteria, Processed squid 
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บทน า 

 สมุนไพรไทยเป็นทรัพยากรที่มคุีณค่าย่ิงอย่างหนึ่งของประเทศไทย การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคและการน ามา

เป็นส่วนประกอบของอาหารของบรรพบุรุษนั้นถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ล ้าลึกและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า 

(รุ่งระวี และคณะ, 2542) ปัจจุบันผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและต้องการอาหารที่ไม่เจือปนสารเคมจีึงส่งผล

ให้ผู้ประกอบการและบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ หันมาสนใจเทคนิคที่ใช้สารที่ได้จากธรรมชาติหรือสารที่ไม่มี

ความเป็นพิษในการใช้เป็นส่วนผสมหรือใช้เพ่ือยืดอายุการเกบ็รักษาผลิตภัณฑอ์าหาร ดงันั้น ทางเลือกจากธรรมชาตทิี่เป็น

วิธหีนึ่งที่มคีวามเหมาะสมและสามารถน ามาใช้ในการปรับปรงุมาตรฐานผลิตภัณฑอ์าหารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ คอื สารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร จากรายงานการศึกษาการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์       

ก่อโรคและจุลินทรีย์ที่ท  าให้อาหารเน่าเสยี พบว่าสารจากธรรมชาติ เช่น พืชพ้ืนเมืองหรือสารสกดัจากพืชสมุนไพรมีฤทธิ์

ต้านจุลินทรีย์และสามารถเพ่ิมอายุการเกบ็รักษาและความปลอดภัยของอาหารได้ (Sofowora, 1982; Brul & Cooye, 

1999) ยกตัวอย่างเช่น น า้มันหอมระเหยของตะไคร้ )Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) สามารถยับยั้งการเจริญของ 

Salmonella Typhi, Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ได้ (Akin-Osanaiye et al., 2007) และสารสกดัพริก 

(Capsicum annum) ส าม า รถยั บ ยั้ ง ก า ร เ จ ริ ญขอ ง  Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella 

Typhimurium และ Bacillus cereus ได้ (Dorantes et al., 2000) 

 คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถงึการพัฒนาการใช้พืชสมุนไพรท้องถิ่นในการควบคุมแบคทเีรียก่อโรคและแบคทเีรียที่ท า

ให้อาหารเน่าเสียที่ปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและอาหารทะเลแปรรูปเพ่ือทดแทนการใช้สารเคมีสงัเคราะห์ 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงได้ท าการศึกษาถึงการใช้สารสกดัผสมพริกชี้ ฟ้าและตะไคร้ในการยับยั้งแบคทเีรียกลุ่มเฮทเทอ

โรโทรปทั้งหมดในที่ปนเป้ือนในผลิตภัณฑห์มึกแปรรูป เพ่ือเป็นการมุ่งยกระดับผลิตภัณฑอ์าหารทะเลแปรรูปที่ผลิตจาก

จังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐานสากลด้วยพืชสมุนไพรของไทยต่อไป 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. การเตรียมสารสกดัสมุนไพร (ดดัแปลงมาจาก Quave et al., 2008) 

 น าสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่ พริกชี้ ฟ้าและตะไคร้ มาสกัดด้วยสารสกัด A แล้วน ามาท าให้เข้มข้นขึ้นด้วยเครื่อง 

Rotary evaporator ให้ได้ความเข้มข้นเท่ากบั x มลิลิกรัมต่อมลิลิลิตร (ขอปกปิดเพ่ือการจดสทิธบิตัร) 

2. การทดสอบสารสกดัสมุนไพรในการควบคุมแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดในหมึกแปรรูป (ดัดแปลงจาก 

Zhang et al., 2009)  

 ตัดหมึกแปรรูปให้มีขนาดกว้าง x ยาว เท่ากบั  2 x2 เซนติเมตร  ) ภาพที่ 1( จากนั้นแบ่งการทดลองออกเป็น 9 

ชุดการทดลอง ดงันี้  

  ชุดที่  1 เตมิน า้กลั่นแทนสารสกดัสมุนไพร และไม่เตมิแบคทเีรีย 

  ชุดที่  2 เตมิสารสกดั A 35% แทนสารสกดัสมุนไพร และไม่เตมิแบคทเีรีย 

  ชุดที่  3 เตมิสารสกดัสมุนไพรผสม และไม่เตมิแบคทเีรีย 

  ชุดที่  4 ไม่เตมิสารสกดัสมุนไพรผสม และเตมิ MRSA T18 

  ชุดที่  5 เตมิสารสกดัสมุนไพรผสม และเตมิ MRSA T18 

  ชุดที่  6 ไม่เตมิสารสกดัสมุนไพรผสม และเตมิ  P . asonigurea DS001 

  ชุดที่  7 เตมิสารสกดัสมุนไพรผสม และเตมิ  P . asonigurea DS001 

  ชุดที่  8 ไม่เตมิสารสกดัสมุนไพรผสม และเตมิ E. tarda biogroup 1 DS002  

  ชุดที่  9 เตมิสารสกดัสมุนไพรผสม และเตมิ E. tarda biogroup 1 DS002 
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รูปท่ี 1 หมึกแปรรปู 

(ภาพโดย พรพิมล สดุแสวง) 

 

โดยปิเปตแบคทเีรียทดสอบที่มีปริมาณเซลล์เท่ากบั 1.0×10
4
 CFU/mL ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนตัวอย่าง

หมึกแปรรูป จากนั้นเกล่ียแบคทเีรียทดสอบให้ทั่วผิวหน้าของตัวอย่างหมึกแปรรูป เติมสารสกดัสมุนไพรความเข้มข้น x 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนตัวอย่างหมึกแปรรูป น าตัวอย่างหมึกแปรรูปมาผึ่งให้แห้งในตู้  

Laminar flow biological safety cabinet เป็นเวลา 15 นาที แล้วน ามาเกบ็รักษาในตู้ เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

จากนั้นน ามาตรวจนับปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมด  ในวันที่ 0, 2, 4, 7, 14, 21 และ 28 ของการ

ทดลอง  

3. การตรวจนบัปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้ งหมด  ) Total heterotrophic bacteria; ดัดแปลงจาก 

Jeyasekaran et al., 2004) 

เติม 0.1% (w/v) Peptone water ปริมาตร 4.5 มิลลิลิตร ลงในตัวอย่างหมึกแปรรูป 1 ชิ้ น จากนั้นน าไป 

ตีผสมให้เป็นเนื้ อเดียวกัน จะได้ตัวอย่างที่มีระดับความเจือจาง 10
-1

 แล้วเจือจางต่อจนถึงระดับความเจือจาง 10
-3

  

ปิเปตตัวอย่างของแต่ละระดับความเจือจางปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ลงบนอาหารเลี้ ยงเชื้ อ Plate Count Agar ใช้แท่งแก้ว

สามเหล่ียมปราศจากเชื้อเกล่ียตัวอย่างให้ทั่วจานเพาะเชื้ อด้วยเทคนิค Spread plate น าจานเพาะเชื้อบ่มที่อุณหภมูิ 35±1 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง นับจ านวนโคโลนีที่เจริญบนอาหารเล้ียงเชื้อ และบนัทกึผล 

4. การวิเคราะหข์อ้มูลทางสถติิ 

 ข้อมูลที่ได้จากการทดลองทั้งหมด 3 ซ ้า แสดงเป็นค่าเฉล่ีย  ±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Mean ± Standard 

deviation) และท าการวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถติขิองการทดลองโดยใช้ One - way ANOVA โดยใช้โปรแกรม IBM 

SPSS Statistics 19 เปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยวิธ ีDuncan’s New Multiple Range test ที่ระดบันัยส าคญั 

0.05 (P<0.05)  

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรผสมระหว่างพริกชี้ ฟ้าและตะไคร้ต่อปริมาณแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโร

โทรปทั้งหมดในหมกึแปรรปูบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Plate Count Agar พบว่าชุดการทดลองทั้ง 9 ชุด มปีริมาณแบคทเีรียกลุ่ม

เฮทเทอโรโทรปทั้งหมดอยู่ในช่วง 1.57±0.23x10
5
 ถึง 7.85±0.06x10

5
 CFU/g ในวันแรกของการทดลอง หลังจากนั้น

แบคทเีรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยตลอดระยะเวลาการทดลอง 28 วัน และในวันสดุท้าย

ของการทดลองเมื่อเปรียบเทยีบชุดการทดลองที่มีการเติมแบคทเีรียแต่ไม่เติมสารสกดัสมุนไพรผสม ( ชุดการทดลองที่  4 ,6 

และ  8  กับชุดการทดลองที่เติมแบคทีเรียและเติมสารสกัดสมุนไพรผสม  ) ชุดการทดลองที่  5 ,7 และ  9 พบว่ามีปริมาณ

แบคทเีรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรปทั้งหมดไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P>0.05) ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ ชี้ ให้เหน็

ว่า สารสกัดสมุนไพรผสมระหว่างพริกชี้ ฟ้าและตะไคร้ไม่มีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียกลุ่มเฮทเทอโรโทรป

ทั้งหมด ดงัแสดงในตารางที่ 1 
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วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่าสารสกดัผสมของพริกชี้ ฟ้าและตะไคร้ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทเีรียกลุ่มเฮท

เทอโรโทรปทั้ งหมดที่ปนเป้ือนในผลิตภัณฑ์หมึกแปรรูปได้ ซึ่ งผลการศึกษาที่ ได้แตกต่างจากการศึกษาของ   

Dorantes et al. (2000) ที่ ได้ท าการศึกษาความสามารถในการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียจากสารสกัดพริก  

(Capsicum annuum) ที่สกัดด้วย Isopropanol โดยพบว่าสารสกัดพริกมีความสามารถในการยับยั้ง S. aureus FRI-S6 

นอกจากนั้ นยังสามารถยับยั้ ง เชื้ อชนิดอื่ น คือ  L. monocytogenes Scott A, S. typhimurium ATCC 13311 และ 

B. cereus (Wild type  (ได้ด้วย  สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบในพริกคือ Capsaicinoid ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญของ

แบคทีเรียได้ อย่างไรกต็ามการศึกษาของ Dorantes et al. (2000) ในครั้งนี้ เป็นการสกดัด้วย Isopropanol ซึ่งสารที่เป็น

องค์ประกอบทางเคมีที่ได้อาจแตกต่างกบัสารที่เป็นองคป์ระกอบทางเคมีที่สกดัด้วยสารสกดั A ที่ใช้ในการศึกษาในคร้ังนี้  

จึงท าให้มีผลในการยับย้ังเชื้ อที่แตกต่างกัน ในการศึกษาของ Jafari et al. (2012) พบว่าการเพ่ิมความเข้มข้นของสาร

สกัดตะไคร้ที่สกัดด้วยเมทานอลสามารถเพ่ิมประสทิธิภาพในการยับย้ังการเจริญของ S. aureus, B. cereus และ E. coli 

รวมทั้งการศึกษาของ Zare et al. (2012) ที่รายงานว่าความเข้มข้นที่ เพ่ิมขึ้ นของสารสกัดหญ้าเกล็ดปลา (Lippia 

nodiflora L.) ท าให้กจิกรรมการยับยั้งจุลินทรีย์มปีระสทิธภิาพเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกนั  

 การเพ่ิมขึ้นของความสามารถในการยับย้ังการเจริญของแบคทเีรีย เนื่องจากการใช้ความเข้มข้นของสารสกดัที่

ระดับความเข้มข้นที่สูงขึ้นนั้น ปริมาณของสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิในสารสกัดกจ็ะมีระดับที่สูงขึ้น ซึ่งปริมาณของสาร     

เมแทบอไลททุ์ติยภมูิที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นในสารสกดัจะท าให้ความสามารถของสารเมแทบอไลทเ์หล่านั้นในการยับยั้ง

จุลินทรีย์มีกิจกรรมที่สูงขึ้นตามไปด้วย (Setha et al., 2014) เนื่องจากอาจไปรบกวนความสามารถในการซึมผ่านเข้าสู่

ผนังเซลล์ของสารเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ (Pelczar et al., 1993) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการยับยั้ งการเจริญของ

จุลินทรีย์ ซึ่งกจิกรรมการยับย้ังจุลินทรีย์ของสารสกดัผสมระหว่างพริกชี้ ฟ้าและตะไคร้ที่สกดัด้วยสารสกดั A นั้นเกดิจาก

การออกฤทธิ์ร่วมกนัของสารออกฤทธิ์กลุ่มต่างๆ ที่เป็นองคป์ระกอบอยู่ในสารสกดัจากพืชทั้ง 2 ชนิด 

 การออกฤทธิ์ร่วมกันระหว่างสารประกอบทั้งกลุ่มหลักและกลุ่มรองจากสารสกัดของพืชแต่ละชนิดนั้นแสดง

กิจกรรมการยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์ที่สูงมากกว่าการใช้สารประกอบกลุ่มใดเพียงกลุ่มเดียวในการน ามาใช้ยับย้ัง 

(Burt, 2004) สารออกฤทธิ์กลุ่มต่างๆ จากทั้งพริกชี้ ฟ้าและตะไคร้ พบว่ามีสารประกอบแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน โดยใน

พริกชี้ ฟ้ามีสารกลุ่มฟีโนลิกเป็นองค์ประกอบหลัก (รัตนา, 2550) ได้แก่ Flavonoid, Cinnamic acid, m-coumaric acid 

และ o- coumaric acid (Dorantes et al., 2000; Pavlovic et al., 2012) ส่วนในตะไคร้มีองค์ประกอบเป็นสารกลุ่ม 

monoterpene โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Citral ที่พบเป็นองค์ประกอบหลักมากที่สดุในตะไคร้ (Ganjewala et al., 2012) การ

ท างานของสารกลุ่มต่างๆ ทั้งจากพริกชี้ ฟ้าและตะไคร้นั้น มีการออกฤทธิ์ที่บริเวณเป้าหมายต่างๆ ของจุลินทรีย์โดยสาร

กลุ่มฟีโนลิกนั้นจะจับที่บริเวณผนังเซลล์ของแบคทเีรีย ซึ่งมผีลท าให้ผนังเซลล์เสยีรปูร่างเกดิรรูั่วของเยื่อหุ้มเซลล์ และเกดิ

การแทรกซึมของสารสกัดผ่านเข้าไปยังต าแหน่งที่ส  าคัญภายในเซลล์แบคทีเรียท าให้มีผลไปรบกวนความเสถียรของชั้น 

Phospholipid bilayer ของเย่ือหุ้มเซลล์ ท าลายเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างพลังงานและการสังเคราะห์ส่วนประกอบ

โครงสร้างเซลล์ (Kim et al, 1995) ส่วนสารประกอบ Citral และอนุพันธุข์องสารประกอบ Citral ที่มีผลต่อทั้งไซโตรพ

ลาสมิกและเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกของเซลล์จุลินทรีย์ ซึ่งท าให้เกิดการแสดงกิจกรรมการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ 

(Somolinos et al., 2010) การออกฤทธิ์ของสารประกอบแต่ละกลุ่มจากพืชทั้ง 2 ชนิด ดังกล่าวนั้นอาจจะท างานร่วมกนั

และไปมผีลต่อบริเวณเป้าหมายที่อยู่ในเซลล์ของจุลินทรีย์ 1 ต าแหน่ง หรือหลายต าแหน่ง โดยการมผีลของสารประกอบที่

บริเวณต่างๆ ในเซลล์จุลินทรีย์นั้นสามารถแสดงกิจกรรมยับย้ังจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพสงูกว่าการใช้สารสกัดจากพืชเพียง

ชนิดเดียว ซึ่งประสทิธภิาพที่เพ่ิมสงูขึ้นจากการท างานร่วมกนัของสารสกดัทั้ง 2 ชนิดเรียกว่า Synergistic effect (Adwan 

et al., 2008) 

นอกจากนี้การมปีริมาณแบคทเีรียที่มากนั้นอาจส่งผลต่อคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยาของหมกึแห้งแปรรปูที่มีการ

ก าหนดมาตรฐานไว้ไม่ให้มจุีลินทรีย์รวมเกนิ 10
5
 CFU/g (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม, 2556) แม้ว่าการ

ใช้สารสกดัความเข้มข้นสงูมากๆ จะสามารถเพ่ิมกจิกรรมการยับยั้งจุลินทรีย์ได้กต็าม การใช้ความเข้มข้นของสารสกดัสงู
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เกนิไปกอ็าจท าให้เกดิผลในเชิงลบได้เช่นกนั เนื่องจากอาจไปรบกวนความสามารถในการซึมผ่านเข้าสู่ผนังเซลล์ของสาร  

เมแทบอไลททุ์ติยภมูิ (Pelczar et al., 1993) ประสทิธภิาพของกจิกรรมการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ จึงต้องค านึงถงึ

ระดบัความเข้มข้นของสารสกดัที่มคีวามเหมาะสมด้วย  
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ ได้ท าการเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์บนกระจกสไลด์และแผ่นซิลิกอน ด้วยวิธ ีรีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน 

สปัตเตอริง จากเป้าเซอร์โคเนียมในแกส๊ผสมระหว่างอาร์กอน ออกซิเจน และไนโตรเจน เพ่ือศกึษาผลของอตัราการไหลของออกซิเจนของต่อ

โครงสร้างฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ การศึกษาโครงสร้างผลึกและลักษณะพ้ืนผิวของฟิล์มด้วยเทคนิค XRD, AFM และ  

FE-SEM จากผลการศึกษาพบว่าเมื่อเพ่ิมอัตราไหลแกส๊ออกซิเจนฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์เปล่ียนจากสเีหลืองทองเป็นสเีหลือง

อ่อน และใส ที่อัตราไหลแกส๊ออกซิเจนในช่วง 0.4 sccm ถึง 0.6 sccm ได้ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ (Zr2ON2) ที่มีโครงสร้างผลึก

แบบบอดี้-เซนเตอร์ คิวบิค (bcc) ที่ระนาบ (211), (222), (400), (332), (440) และ (622) ตามล าดับ โดยมีระนาบ (222) เป็น

ระนาบหลัก โดยที่อตัราไหลแกส๊ออกซิเจนเท่ากบั 0.6 sccm มีความเป็นผลึกสงูที่สดุ และอตัราไหลแกส๊ออกซิเจนมีผลต่อความหนาของฟิล์ม

บาง คือเมื่ออัตราไหลแกส๊ออกซิเจนเพ่ิมขึ้นจาก 0.2 sccm เป็น 0.6 sccm พบว่าฟิล์มบางที่เคลือบได้มีความหนาลดลงจาก 0.979 um เป็น 

0.899 um 

 

ค าส าคญั: ฟิล์มบาง  เซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์  อตัราไหลแกส๊ออกซิเจน  โครงสร้างผลึก  ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง 

 

Abstract 

The present work investigates structure of zirconium oxynitride (Zr2ON2) thin films deposited on glass and silicon wafers 

substrates by reactive DC magnetron sputtering of a zirconium target in an argon-oxygen-nitrogen mixture in order to study the effect 

of oxygen flow rate on structure of Zr2ON2 thin films. The crystal structure and morphology of films were study by XRD, AFM and 

FE-SEM. The results show that the color of the Zr2ON2 thin film changed from yellow gold, light yellow, and transparent when 

increasing oxygen flow rate. The flow rate of oxygen at 0.4 sccm to 0.6 sccm was Zr2ON2 thin films with the crystal structure of the 

body-centered cubic (bcc) the plane (211), (222), (400), (332), (440) and (622) respectively. With the plane (222) with 

preferred orientation, the oxygen gas at a flow rate of 0.6 sccm had the highest crystals. When the oxygen flow rate increased from 

0.2 sccm to 0.6 sccm, it was found that a thin film coating thickness was decreased from 0.979 um to 0.899 um. 

 

Keywords: thin films, zirconium oxynitride, O2 flow rate, crystal structure, DC magnetron sputtering  

 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด ์มคีวามสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งการประยุกตท์างอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น เกทไดอเิลก็ตริก 

(Gate Dielectrics) (Nieh et al., 2003) การประยุกต์ทางสี ทนต่อรอยขีดข่วนและการกัดกร่อน (Ariza et al., 2004) 

และการประยุกต์ใช้กับเครื่องประดับตกแต่ง (Carvalho et al., 2005) เช่น เฟรมแว่นตา, กรอบภายนอก (Casings) 

นาฬิกาข้อมือ และสายรัดข้อมือ เป็นต้น เมื่อแก๊สออกซิเจนที่มีเปอร์เซ็นต์น้อยเข้าไปแทรกตัวในไนไตรด์ของโลหะ       

ทรานซิชัน (Transition Metal Nitride) ท าให้เกดิการก่อตวัของพันธะไอออนิกของโลหะออกซิเจน (Ionic Metal-Oxygen 

mailto:eang_jj@hotmail.com
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Bonds) ในเมทริกซ์ของพันธะโควาเลนต์ของโลหะไนโตรเจน (Covalent Metal-Nitrogen Bond) อันเนื่องมาจากการ

เกดิปฏกิริิยาที่สงูกว่าของออกซิเจนเมื่อเทยีบกบัไนโตรเจน ท าให้เกดิโครงสร้างใหม่ของฟิล์มเป็นออกซิไนไตรด์ของโลหะ

ทรานซิชัน ซึ่งท าให้สมบัติของฟิล์มต่างไปจากฟิล์มของออกไซด์ และไนไตรด์ของโลหะทรานซิชัน นอกจากนี้ โครงสร้าง 

สมบัติทางแสง สมบัติเชิงกล สมบัติทางอเิลก็ทรอนิกส ์และสขีองฟิล์มเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์สามารถควบคุมได้ด้วย

อตัราส่วนของแกส๊ออกซิเจน และแกส๊ไนโตรเจน  

การเตรียมฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ สามารถเตรียมได้หลายวิธ ีเช่น วิธีระเหยสาร (Evaporation) 

อาร์เอฟ สปัตเตอริง (RF sputtering) ดีซี สปัตเตอริง (DC sputtering) พัลส์เลเซอร์ (Pulsed laser deposition) วิธีการ

เคลือบด้วยกระบวนการทางเคมี (Chemical Vapor Deposition; CVD) เช่นโซลเจล (Sol gel) เป็นต้น อย่างไรกด็ีการ

เตรียมฟิล์มด้วยเทคนิคสปัตเตอริง มีข้อได้เปรียบที่สามารถควบคุมอัตราเคลือบและสมบัติของฟิล์มได้ง่าย ฟิล์มที่ได้มี

คุณภาพ การยึดเกาะด ีและสามารถประยุกตไ์ปสู่การเคลือบชิ้นงานขนาดใหญ่ในระดบัอตุสาหกรรมได้ง่าย 

โดยทั่วไปโครงสร้างและสมบัติของฟิล์มที่เคลือบได้ขึ้นกับเทคนิคกระบวนการเคลือบและเงื่อนไขการเคลือบ 

ส าหรับฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ มีนักวิจัยหลายกลุ่มศึกษาเงื่อนไขการเคลือบที่มีต่อโครงสร้างและสมบัตขิอง

ฟิล์ม เช่น Rawal et al., (2010) ศึกษาการเตรียมฟิล์มเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ ด้วยวิธี อาร์เอฟ รีแอคตีฟ        

สปัตเตอริง โดยแปรค่าความดันย่อยในแก๊สผสมของ N2 + Ar และ N2 + He จากการศึกษาพบว่าเมื่อเคลือบในแกส๊

ฮีเลียมที่ความดันย่อยแกส๊ออกซิเจนมากกว่า 4.0% โครงสร้างของฟิล์มเปล่ียนจาก Zr2ON2 เป็น m-ZrO2 ที่มีความเป็น

ผลึก ส่วน Huang, Tsai, and Yu (2008) ศึกษาผลของปริมาณแกส๊ออกซิเจนต่อสีของฟิล์มบาง ZrNxOy จากการศึกษา

พบว่าเมื่อปริมาณแกส๊ออกซิเจนเพ่ิมขึ้นสขีองฟิล์มบาง ZrNxOy เปล่ียนแปลงจากสเีหลืองทองเป็นสฟ้ีา 

จากรายละเอยีดต่างๆ ข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเทคนิคกระบวนการเตรียมฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิ  

ไนไตรด์ โดยงานวิจัยนี้ จะศึกษาผลของอัตราไหลแกส๊ออกซิเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์  

เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการท าวิจัยต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพ่ือศึกษาผลของอตัราไหลแกส๊ออกซิเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

งานวิจัยนี้จะศึกษาเทคนิคขั้นตอนกระบวนการเตรียมฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด ์ด้วยวิธ ีรีแอคตฟี ดซีี 

แมกนีตรอน สปัตเตอริง โดยตัวแปรที่จะใช้ในการศึกษาคือ อัตราไหลแก๊สออกซิเจน ในส่วนการวิเคราะห์เพ่ือหา

ลักษณะเฉพาะของฟิล์มนั้นจะใช้เทคนิค XRD เพ่ือศึกษาเฟสและโครงสร้างผลึก เทคนิค AFM และ FE-SEM เพ่ือศึกษา

ลักษณะพ้ืนผวิและความหนา  

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) การเตรียมฟิล์มเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ 

และ (2) การหาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด ์ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้  

 1. การเตรียมฟิล์มเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ 

  1.1 เคร่ืองเคลือบสุญญากาศระบบ รีแอคตีฟ ดีซี แมกนีตรอน สปัตเตอริง ที่ใช้ในงานวิจัยนี้  คือ 

เคร่ืองเคลือบที่ใช้ในการวิจัยสร้างขึ้ นโดยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง ภาควิชาฟิสิกส์คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

  1.2 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง  

  เป้าสารเคลือบเป็นเป้าเซอร์โคเนียม มีความบริสทุธิ์ 99.97 % วัสดุรองรับ (Substrate) มี 2 ชนิด คือ 

กระจกสไลด์ใช้เพ่ือดูลักษณะสีของฟิล์ม แผ่นซิลิกอนใช้ในการศึกษาโครงสร้างผลึก ขนาดผลึก และลักษณะเฉพาะของ
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ฟิล์มเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ และแกส๊ (Gas) ประกอบด้วยแกส๊ 3 ชนิดคือ แกส๊อาร์กอนความบริสุทธิ์ 99.999% 

เป็นแกส๊สปัตเตอร์ แกส๊ไนโตรเจนความบริสทุธิ์ 99.995% เป็นแกส๊ไวปฏกิริิยา แกส๊ออกซิเจนความบริสทุธิ์ 99.995% 

เป็นแกส๊ไวปฏกิริิยา 

 2. การหาลกัษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกไซด์ 

  2.1 X-Ray Diffractrometer ส าหรับศึกษาโครงสร้างผลึก งานวิจัยนี้ ใช้เคร่ือง X-Ray Diffractrometer 

รุ่น Rint 2000 (Rigaku Corporation) ของศูนย์เครื่ องเพ่ือมาตรฐานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  2.2 Atomic Force Microscope ส าหรับศึกษาความหนา และลักษณะพ้ืนผิว งานวิจัยนี้ ใช้เครื่ อง 

Atomic Force Microscope ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

  2.3 Scanning Electron Microscope ส าหรับศึกษาความหนา ลักษณะพ้ืนผวิและภาคตดัขวางของฟิล์ม 

ใ ช้ เครื่ อง  Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE- SEM) ของศูนย์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาต ิ

 

วิธีการทดลอง 

 1. การเตรียมฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ ที่อัตราไหลแกส๊ออกซิเจนต่างๆ ขั้นตอนนี้ เป็นการเคลือบ

ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนบนกระจกสไลดแ์ละแผ่นซิลิกอนโดยแปรค่าอตัราไหลแกส๊ออกซิเจนในกระบวนการเคลือบ 

เพ่ือหาอตัราไหลแกส๊ออกซิเจนที่เหมาะสมส าหรับเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด ์

 2. การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะทางกายภาพของฟิล์มบางเซอร์ โคเนียมออกซิไนไตรด์นี้ เป็นการน าฟิล์มบาง

เซอร์โคเนียมออกซิไนไตรดท์ี่เคลือบได้มาศึกษาโครงสร้างผลึก ความหนาและลักษณะพ้ืนผวิ 

 3. ศึกษาผลของอตัราไหลแกส๊ออกซิเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ 

 

ตารางที่ 1 เงื่อนไขการเคลือบฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ 
 

เงื่อนไข รายละเอยีด 

ความดันพ้ืน (mbar) 5.0 x 10-5 

ความดันรวม (mbar) 5.0 x 10-3 

อตัราไหลแกส๊อาร์กอน (sccm) 20 

อตัราไหลแกส๊ไนโตรเจน (sccm) 2.0 

อตัราไหลแกส๊ออกซิเจน (sccm) 0.2, 0.4, 0.6 

กระแสไฟฟ้า (mA) 500 

 

ผลการวิจยั 

การเตรียมฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์จากเงื่อนไขที่มีสีทองมาเคลือบ โดยกระบวนการเคลือบจะเติมแกส๊

ออกซิเจนในช่วง 0.2 sccm ถึง 0.6 sccm จากรูปที่ 1 พบว่าเมื่อเพ่ิมอตัราไหลแกส๊ออกซิเจน ฟิล์มที่ได้มีสทีองลดลงและ

ใสเพ่ิมมากขึ้นอย่างเหน็ได้ชัด แต่ที่อตัราไหลแกส๊ออกซิเจนเท่ากบั 0.2 sccm ฟิล์มที่ได้สอีอกเขยีวและใส 
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(a) (b) (c) 

 

รูปที่ 1 แสดงฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ที่อตัราไหลแกส๊ออกซิเจนต่าง ๆ 

(a) 0.2 sccm, (b) 0.4 sccm, (c) 0.6 sccm, 

 

 
 

รูปที่ 2 รปูแบบการเล้ียวเบนรังสเีอกซ์ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ที่อตัราไหลแกส๊ออกซิเจนต่างๆ 

 

 โครงสรา้งผลึกของฟิลม์บางเซอรโ์คเนียมออกซิไนไตรด ์

 รปูที่ 2 แสดงรปูแบบการเลี้ยวเบนรังสเีอกซ์จากเทคนิค XRD ของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรดท์ี่เคลือบ

ได้โดยแปรค่าอัตราไหลแกส๊ออกซิเจนต่างๆ พบว่าที่อัตราไหลแกส๊ออกซิเจนเท่ากับ 0.2 sccm ฟิล์มที่เคลือบได้ไม่เป็น

ผลึก ส่วนที่อตัราไหลแกส๊ออกซิเจนในช่วง 0.4 sccm และ 0.6 sccm ฟิล์มที่เคลือบได้มีรูปแบบการเล้ียวเบนรังสเีอกซ์ที่

มุม 21.45
O
, 30.52

O
 35.38

 O
, 41.75

 O
, 50.90

 O
 และ 601.52

O
 ซึ่ งตรงกับรูปแบบการเลี้ ยวเบนรังสีเอกซ์ของ

สารประกอบเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ (Zr2ON2) ตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 89-8344 มีโครงสร้างผลึกแบบบอดี้

เซนเตอร์คิวบิค (bcc) ที่ระนาบ (211), (222), (400), (332), (440) และ (622) ตามล าดับ โดยมีระนาบ (222) 

เป็นระนาบหลัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Rizzo et al., (2012) โดยที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 0.6 sccm  

ฟิล์มบางมคีวามเป็นผลึกสงูที่สดุ  
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 (a)  

   

 (b)  

   

 (c)  

 

รูปที่ 3 AFM ของฟิล์มบางเซอร์โคเนยีมออกซิไนไตรด์ที่อตัราไหลแกส๊ออกซิเจนต่างๆ 

(a) 0.2 sccm, (b) 0.4 sccm, (c) 0.6 sccm, 

 

ลกัษณะพื้ นผิวและความหนาของฟิลม์บางเซอรโ์คเนียมออกซิไนไตรด ์

 รูปที่ 3 แสดงลักษณะพ้ืนผิวของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ที่ได้จากการศึกษาด้วยเทคนิค AFM  

ในแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ พบว่าที่อัตราไหลแกส๊ออกซิเจนเท่ากับ 0.2 sccm ฟิล์มบางที่เคลือบได้มีลักษณะคล้ายเมลด็

ทรายละเอยีดกระจายทั่วพ้ืนผวิของฟิล์ม ที่อตัราไหลแกส๊ออกซิเจนเท่ากบั 0.4 sccm ฟิล์มบางที่เคลือบได้มเีกรนมลีักษณะ

กลมมนและมีลักษณะคล้ายๆ เมล็ดข้าวเปลือกกระจายบนผิวฟิล์มเป็นบางส่วน ที่อัตราไหลแก๊สออกซิเจนเท่ากับ  

0.6 sccm ฟิล์มบางที่เคลือบได้มเีกรนใหญ่ขึ้น มลัีกษณะคล้ายก้อนกลดสามเหล่ียมกระจายทั่วพ้ืนผวิฟิล์มและสม ่าเสมอ  
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(a) (b) (c) 

 

รูปที่ 4 ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ที่อตัราไหลแกส๊ออกซิเจนต่างๆ ที่วเิคราะห์ด้วยเทคนิค SEM 

(a) 0.2 sccm, (b) 0.4 sccm, (c) 0.6 sccm, 

 

 รูปที่ 4 แสดงลักษณะภาคตัดขวางของฟิล์มเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ แนวท ามุม 45
o
 ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค 

SEM แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของชั้นฟิล์มมีการจัดเรียงตัวเป็นแบบคอลัมนาร์  (Portinha, and Teixeira, 2008)        

เมื่ออัตราไหลแก๊สออกซิเจนเพ่ิมขึ้ นจาก 0.2 sccm เป็น 0.6 sccm พบว่าฟิล์มบางที่เคลือบได้มีความหนาลดลงจาก  

0.979 um เป็น 0.899 um  

 

ตารางที่ 2 ขนาดผลึกและความหนาของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ที่อตัราไหลกส๊ออกซิเจนต่างๆ 
 

อตัราไหลแกส๊ออกซิเจน ขนาดผลึก (nm) ความหนา (um) 

0.2 sccm - 0.979 

0.4 sccm 32.26 0.965 

0.6 sccm 37.40 0.899 

 

 ส าหรับขนาดผลึกของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์นั้นหาได้จากสมการของ Seherrer (Klug, and 

Alexer, 1974) จากรูปแบบการเล้ียวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่ได้ พบว่าที่อัตราไหลแกส๊ออกซิเจนเท่ากบั 0.2 sccm 

ไม่มีขนาดผลึกที่ระนาบ (222) ส่วนที่อัตราไหลแกส๊ออกซิเจนเท่ากับ 0.4 sccm และ 0.6 sccm ฟิล์มบางที่เคลือบได้มี

ขนาดผลึกที่ระนาบ (222) เท่ากบั 32.26 nm และ 37.40 nm ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 2 

 

สรุปผล 

ผลของอตัราไหลแกส๊ออกซิเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ 

1. อตัราไหลแกส๊ออกซิเจนมีผลต่อสีของฟิล์ม คือ เมื่ออตัราไหลแกส๊ออกซิเจนเพ่ิมขึ้นฟิล์มที่ได้มีสีทองลดลง

และใสเพ่ิมมากขึ้นอย่างเหน็ได้ชัด 

2. อัตราไหลแกส๊ออกซิเจนมีผลต่อโครงสร้างของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์  คือ ที่อัตราไหลแก๊ส

ออกซิเจนในช่วง 0.4 sccm และ 06 sccm ได้ฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด ์(Zr2ON2) ที่มโีครงสร้างผลึกแบบบอดี้

เซนเตอร์คิวบิค (bcc) ที่ระนาบ (211), (222), (400), (332), (440) และ (622) ตามล าดับ โดยมีระนาบ (222) 

เป็นระนาบหลัก โดยที่อตัราไหลแกส๊ออกซิเจนเท่ากบั 0.6 sccm มคีวามเป็นผลึกสงูที่สดุ 

3. อตัราไหลแกส๊ออกซิเจนมีผลต่อความหนาของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมออกซิไนไตรด์ คือ เมื่ออตัราไหลแกส๊

ออกซิเจนเพ่ิมขึ้ นจาก 0.2 sccm เป็น 0.6 sccm พบว่าฟิล์มบางที่เคลือบได้มีความหนาลดลงจาก 0.979 um เป็น  

0.899 um  
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บทคดัย่อ 

 ในการศกึษาคร้ังน้ีท าการศกึษาผลของการใช้อุณหภมูิในการละลายถุงน า้เช้ือกุ้งแชบว๊ยแช่แขง็ที่เกบ็รักษาในไนโตรเจนเหลว โดยใช้

อุณหภมูิในการละลายที่แตกต่างกนั 4 ระดับ คือ 30°C นาน 5 นาท ีและ 50°C, 70°C และ 90°C นาน 2 นาท ีแล้วท าการประเมินเปอร์เซน็ต์

สเปิร์มที่มีชีวิตในถุงน า้เช้ือแช่แขง็ทนัทหีลังการละลาย โดยการย้อมสสีเปิร์มด้วยเทคนิค Eosin-Nigrosin ผลการศกึษาพบว่าการใช้อุณหภมูิใน

การละลายถุงน า้เช้ือกุ้งแชบว๊ยแช่แขง็ที่อุณหภมูิ 30°C นาน 5 นาท ีมีค่าเปอร์เซน็ต์สเปิร์มที่มีชีวิตสงูที่สดุ (85.1±1.4%) แตกต่างจากวิธีการ

ละลายทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้น การใช้อุณหภมูิการละลายที่ 30°C นาน 5 นาท ีจึงมีความเหมาะสมที่สดุในการใช้

ละลายถุงน า้เช้ือกุ้งแชบว๊ยแช่แขง็ 

 

ค าส าคญั: วิธกีารละลาย  การแช่แขง็  ถุงน า้เช้ือ  กุ้งแชบว๊ย  Penaeus merguiensis 

 

Abstract 

This study was designed to determine the effect thawing temperature on sperm viability of Banana prawn (Penaeus 

merguiensis) spermatophores under cryostorage using four different thawing methods including 30°C for 5 min and 50°C, 70°C and 

90 °C for 2 min. Percentage of viable sperm of post-thawed spermatophores was assessed immediately after thawing using Eosin-

Nigrosin staining technique. The result demonstrated that thawing method using a temperature of 30°C for 5 min exhibited the highest 

percentage of viable sperm (85.1±1.4%), significantly different from other thawing methods (P<0.05). Therefore, the use of thawing 

at temperature 30°C for 5 min was the most suitable method for cryopreserved viability of Banana prawn spermatophores. 

 

Keywords: Thawing method, Cryopreservation, Spermatophore, Banana prawn, Penaeus merguiensis 

 

บทน า 

การเกบ็รักษาเซลล์สืบพันธุ์ได้รับการพัฒนาขึ้ นมาอย่างกว้างขวางในสัตว์น ้าหลายชนิดที่มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจ (Memon et al., 2012) ซึ่ งการพัฒนาวิธีการเก็บรักษาถุงน ้าเชื้ อ (Spermatophore) ของสัตว์น ้ากลุ่ ม 

ครัสเตเซียน (Crustaceans) มีรายงานที่ประสบความส าเรจ็ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) (Chow, 1982; 

Chow et al., 1985; Akarasanon et al., 2004), กุ้งล็อบสเตอร์ (Homarus) (Ishida et al., 1986), กุ้งขาวแวนนาไม 
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(Litopenaeus vannamei) (Dumount et al., 1992; Lezcano et al., 2004), กุ้ ง กุลาด า  (Penaeus monodon) (Bart et 

al., 2006; Vuthiphanchai et al., 2007), กุ้งทะเล (Sicyonia ingentis) (Anchordoguy et al., 1988)  

การแช่แขง็ถุงน า้เชื้ อของกุ้งเป็นเทคนิคที่มีความส าคัญในการช่วยเกบ็รักษาและการจัดการระบบการเพาะเล้ียง

สตัว์น า้ โดยสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ส าหรับการผสมเทยีม (Artificial insemination; AI) ซึ่งสามารถเพ่ิมศักยภาพในการ

เพ่ิมผลผลิตลูกกุ้งได้อย่างมีประสทิธภิาพ ซึ่งในปัจจุบันกุ้งแชบว๊ย (Penaeus merguiensis) มีความส าคัญทางเศรษฐกจิที่

ตลาดมคีวามต้องการทั้งภายในและภายนอกประเทศ (สวุิทย์, 2531) แต่ในการเพาะเลี้ยงกุ้งแชบว๊ยบางคร้ังไม่สามารถหา

พ่อพันธุท์ี่มถุีงน า้เชื้อที่มคุีณภาพดไีด้ตามที่ต้องการเพ่ือการเพาะพันธุ ์ท าให้มคีวามสนใจในการแช่แขง็ถุงน า้เชื้อกุ้งแชบว๊ย

มากขึ้น แต่ปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการแช่แขง็ถุงน า้เชื้ อกุ้งแชบว๊ยยังมคีวามเกี่ยวข้องกบัการน า

ถุงน า้เชื้ อแช่แขง็ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจ าเป็นต้องทราบวิธกีารละลาย (Thawing) ถุงน า้เชื้ อที่เหมาะสมที่ท าให้สเปิร์มในถุง

น า้เชื้ อมีชีวิตรอดหลังการละลาย อย่างไรกต็ามความส าเรจ็ของการพัฒนากระบวนการแช่แขง็กย็ังขึ้นอยู่กบัปัจจัยในแต่ละ

ขั้นตอนของกระบวนการแช่แขง็ เช่น ชนิดของ Cryoprotectant อตัราการลดอณุหภมู ิและวิธกีารละลาย เป็นต้น (Kopeika 

et al., 2007) ที่สามารถส่งผลต่อการบาดเจบ็และเสยีหายของเซลล์ที่ท าการแช่แขง็ได้ นอกเหนือไปจากอตัราการละลาย 

ดงันั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงท าการศึกษาเพ่ือประเมนิผลของวธิกีารละลายโดยใช้อณุหภมูทิี่แตกต่างกนัส าหรับการละลายถุง

น ้าเชื้ อกุ้งแชบ๊วยที่เกบ็รักษาในไนโตเจนเหลวเพ่ือให้สเปิร์มมีชีวิตรอดและสามารถน าไปใช้ในการผสมเทียมได้อย่าง        

มปีระสทิธภิาพต่อไป 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 การเกบ็รวบรวมถุงน ้าเชื้ อจากพ่อพันธุ์กุ้งแชบ๊วย (N=30) ที่สมบูรณ์เพศที่รวบรวมมาจากบริเวณเกาะสีชัง 

จังหวัดชลบุรี โดยน าพ่อพันธุกุ้์งแชบว๊ยมาชั่งน า้หนักและวัดความยาวของล าตวั จากนั้นน ามาเลี้ ยงในบ่อขนาด 3 x 4 x 1.5 เมตร 

ในโรงเพาะเลี้ยงสตัว์น า้ของภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา การให้อาหารแก่พ่อพันธุกุ้์งแชบว๊ย

จะให้หมึกและแม่เพรียงวันละ 2 ครั้งประมาณ 10% น า้หนักตัวต่อวัน และเปล่ียนถ่ายน า้ทะเลที่สะอาดในบ่อพักพ่อพันธุ์

ประมาณ 30% ทุก ๆ วัน พ่อพันธุจ์ะถูกเลี้ยงให้ปรับตวักบัสภาพแวดล้อมใหม่ก่อนเริ่มท าการทดลองประมาณ 5 - 7 วนั 

และวัดคุณภาพน า้ระหว่างการเลี้ ยงพ่อพันธุ ์จากนั้นท าการเกบ็รวบรวมถุงน า้เชื้ อโดยท าการบีบเอาถุงน า้เชื้อ 2 ถุงออกมา

จากพ่อพันธุกุ้์งแต่ละตวั โดยรวบรวมจากบริเวณ Petasma ที่โคนขาเดนิคู่ที่ 5 หลังจากนั้นน าถุงน า้เชื้อกุ้งแชบว๊ยทั้งหมดมา

แช่ในสารละลาย Ca-Free saline นาน 5 นาท ีที่อณุหภมูห้ิอง โดยตดัเยื่อหุ้มถุงน า้เชื้อออกให้หมดเหลือแต่ถุงน า้เชื้อ แล้ว

น าถุงน า้เชื้อกุ้งแชบว๊ยมาแช่ในหลอด Cryotube ขนาด 1.5 มลิลิลิตร ที่มสีารละลาย 5% DMSO นาน 30 นาท ีจากนั้นท า

การแช่แขง็ถุงน า้เชื้อกุ้งแชบว๊ยด้วยวิธ ีOne-step freezing โดยใช้อตัราการลดอณุหภมูเิท่ากบั –1°C ต่อนาท ีจากอณุหภมูิ

เริ่มต้น 25 °C ถึง -30 °C และพัก (Hold) ไว้ 5 นาที โดยใช้เครื่องมือแช่แขง็อัตโนมัติ (Controlled-rate programmable 

freezer; model 3000; Cryologics, Blackburn,Vic., Australia) แล้วน าถุงน า้เชื้ อที่แขง็ตัว (Cryopreserved spermatophore) มาแช่

ในถังไนโตรเจนเหลว เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ก่อนน ามาละลายในน า้ในอ่างควบคุมอุณหภมูิที่ใช้อตัราการละลายที่มีอุณหภมูิ

แตกต่างกนั 4 ระดับ ได้แก่ 30°C นาน 5 นาท ีและ 50°C, 70°C และ 90°C นาน 2 นาท ีโดยท าการทดลองทั้งหมด 6 

ซ า้ แล้วน ามาประเมนิเปอร์เซน็ตส์เปิร์มที่มชีีวิตในถุงน า้เชื้อกุ้งแชบว๊ยแช่แขง็ที่ละลายแล้ว โดยน าสารละลายไครโอโพรเทค

แทนท์ออกจากหลอด Cryotube และล้างถุงน า้เชื้ อแช่แขง็โดยน าถุงน า้เชื้ อที่ละลายแช่ใน Ca-Free saline นาน 5 นาที 

จากนั้นบดถุงน า้เชื้ อในโกร่งบดยาให้ละเอยีด แล้วท าการย้อมสสีเปิร์มด้วยสารละลาย 5% eosin และ 10% nigrosin แล้ว 

fix ตวัอย่างให้แห้งอย่างรวดเรว็ด้วยเปลวไฟตามวิธขีอง Vuthiphandchai et al. (2009) โดยท าการทดลองประเมนิการมี

ชีวิตของสเปิร์ม 3 ซ า้ และน าผลการทดลองที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ one-way ANOVA ด้วยโปรแกรม 

SPSS ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยเปอร์เซน็ตก์ารมชีีวิตของสเปิร์มรายงานเป็นค่าเฉล่ีย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
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รูปท่ี 1 พ่อพันธุกุ้์งแชบว๊ย 

 

 
 

รปูที่ 2 เคร่ืองมือแช่แขง็อตัโนมัต ิ

(ภาพโดย จ าลอง แสงส่ง และวีรสทิธิ์ ขาวผ่อง) 

 

ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาผลของอุณหภมูิในการละลายถุงน า้เชื้ อกุ้งแชบว๊ยแช่แขง็ที่มีต่อการมีชีวิตของสเปิร์มในถุงน า้หลัง

การละลาย พบว่าเปอร์เซน็ต์สเปิร์มที่มีชีวิตของถุงน า้เชื้ อเมื่อท าการละลายที่อุณหภูมิ 30°C นาน 5 นาที และ 50°C, 

70°C และ 90°C นาน 2 นาท ีมค่ีาเท่ากบั 85.1±1.4%, 61.6±0.8%, 25.3±1.2% และ 15.8±1.8% ตามล าดบั โดยใน

ชุดการทดลองที่ใช้วิธีการละลายที่อุณหภูมิเท่ากับ 30°C สามารถท าให้เปอร์เซ็นต์สเปิร์มที่มีชีวิตได้สูงที่สุดและ 

มีความแตกต่างกับชุดการทดลองที่ใช้วิธีการละลายที่อุณหภูมิอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงใน 

ตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 เปอร์เซน็ต์สเปิร์มที่มีชีวิตของถุงน า้เช้ือกุ้งแชบว๊ยแช่แขง็ที่ละลายที่อุณหภมูิต่างๆ กนั 
 

อุณหภมูิที่ใช้ละลาย (°C) เปอร์เซน็ต์สเปิร์มที่มีชีวิต 

ชุดควบคุม (น า้เช้ือสด) 88.4 ± 0.8a 

30 85.1 ± 1.4a 

50 61.6 ± 0.8b 

70 25.3 ± 1.2c 

90 15.8 ± 1.8d 

  หมายเหตุ: ตัวอกัษรที่เหมือนกนัตามแนวตั้งแสดงว่าไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (P>0.05) 
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วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

ในช่วงระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการศึกษาการแช่แขง็น า้เชื้ อของสัตว์น า้หลายชนิดและประสบ

ผลส าเรจ็ในการท าให้น า้เชื้อสตัว์น า้มชีีวิตรอดหลังการแช่แขง็ (Chow, 1982; Chow et al., 1985; ; Ishida et al., 1986; 

Anchordoguy et al., 1988; Dumount et al., 1992; Akarasanon et al., 2004; Lezcano et al., 2004; Bart et al., 

2006; Vuthiphanchai et al., 2007) แต่อย่างไรกต็าม การศึกษาการแช่แขง็ถุงน า้เชื้ อสตัว์จ าพวกครัสเตเซียนมีค่อนข้าง

จ ากัด โดยทั่วไปแล้วความส าเร็จในการแช่แขง็น ้าเชื้ อ หรือถุงน ้าเชื้ อของสัตว์น ้าขึ้ นอยู่กับปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน

กระบวนการแช่แขง็ ซึ่งต้องมีการเลือกใช้ตัวแปรเหล่านี้ ให้เหมาะสมเริ่มตั้งแต่การเกบ็รวบรวมเซลล์สืบพันธุ์ ชนิดของ

สารละลาย Extender และสาร Cryoprotectant ระยะเวลาสมดุล (Equilibrium time) อัตราการลดอุณหภูมิ ตลอดจน

วิธีการละลายและปัจจัยอื่นๆ (Kopeika et al., 2007) ซึ่ งในกระบวนการแช่แข็งเป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของของเหลวที่อยู่ภายในและล้อมรอบเซลล์กลายสภาพเป็นผลึกน า้แขง็ (Ice crystal) เกดิการเปล่ียนแปลง

ของรูปร่างของเซลล์ ที่สามารถมีผลต่อการเกิดการบาดเจบ็และตาย (Cryoinjury) ของสเปิร์ม ทั้งนี้ ความส าเรจ็ในการ    

แช่แขง็น า้เชื้อ หรือถุงน า้เชื้อสามารถบ่งชี้ ได้จากการประเมนิคุณภาพของสเปิร์มแช่แขง็หลังการละลาย (Tiersch & Mazik, 

2000) 

ในระหว่างขั้นตอนการละลายจ าเป็นต้องใช้อุณหภมูิและระยะเวลาที่เหมาะสมในการละลายเซลล์สเปิร์มแช่แขง็ 

เพราะอัตราการละลายที่เหมาะสมมีผลต่อคุณภาพของเซลล์สเปิร์มแช่แขง็โดยตรง ซึ่งปัจจัยหลักที่มีผลต่อคุณภาพของ

เซลล์สเปิร์มที่ได้แช่แข็งในระหว่างการละลาย คือ การเกิด Osmotic stress รวมทั้งการเกิด Recrystallization และ

Rehydration  ด้วยเหตุที่ถุงน า้เชื้ อกุ้งแชบ๊วยมีลักษณะเป็นถุง (Sac) ไม่ใช่เป็นของเหลวเหมือนน า้เชื้ อของปลา ดังนั้น   

การที่จะท าให้สเปิร์มที่อยู่ภายในถุงน า้เชื้ อที่ได้แช่แขง็กลับคืนสู่ภาวะปกติจึงควรใช้อุณหภูมิในการละลาย (Thawing 

temperature) ที่สงูขึ้นเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายของน า้กลับเข้าไปในเซลล์สเปิร์มระหว่างการละลาย (Tiersch & Mazik, 

2000) โดยการศึกษาที่ผ่านพบว่าอตัราการละลายถุงน า้เชื้ อของสัตว์น า้ที่เหมาะสมส่วนใหญ่คือการใช้อตัราการละลายที่

อุณหภมูิต ่า (Memon et al., 2012) แต่อย่างไรกต็ามมีรายงานที่แสดงให้เหน็ว่าการละลายถุงน า้เชื้ อของปูทะเล (Scylla 

serrata) ด้วยวิธีการละลายในน า้ที่มีอุณหภูมิ 23°C ถึง 75°C หรือการละลายในอากาศที่อุณหภูมิ 30°C กท็ าให้ประสบ

ผลส าเรจ็ในการละลายไม่แตกต่างกนั (Bhavanishankar & Subramoniam, 2009) ดงันั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงท าการศกึษาผลของ

อตัราการละลายที่แตกต่างกนั 4 ระดับ คือ 30°C นาน 5 นาท ีและ 50°C, 70°C และ 90°C นาน 2 นาท ีซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้

พบว่าอุณหภมูิที่เหมาะสมส าหรับการใช้ในการละลายถุงน า้เชื้ อกุ้งแชบว๊ยที่เกบ็รักษาด้วยวิธีการแช่แขง็คือที่อุณหภูมิการ

ละลายเท่ากับ 30°C นาน 5 นาที สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของ Vuthiphandchai et al. (2007) ที่รายงานว่าการ

ละลายถุงน า้เชื้ อกุ้งกุลาด าแช่แขง็ด้วยอุณหภมูิ 30°C นาน 2 นาท ีมีเปอร์เซน็ต์สเปิร์มที่มีชีวิตสงูที่สดุ โดยปัจจัยที่อาจท า

ให้การละลายถุงน า้เชื้ อกุ้งแชบว๊ยแช่แขง็ที่อุณหภมูิ 30°C ให้ผลการศึกษาดีที่สดุในการศึกษาคร้ังนี้ ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกบั

ขนาดของถุงน ้าเชื้ อกุ้งแชบ๊วยที่มีขนาดใหญ่ (กว้างประมาณ 0.4-0.6 cm) ท าให้การละลายเนื้ อเยื่อขนาดใหญ่จาก

อุณหภมูิ -196°C ให้กลับสู่สภาพของเหลวต้องใช้อณุหภมูิการละลายที่ต ่า เพ่ือท าให้สเปิร์มทั้งหมดที่อยู่ภายในถุงน า้เชื้อ

สามารถกลับเข้าสู่สภาวะเหลวได้สมบูรณ์ที่สุด โดยไม่เกิดเกล็ดน ้าแข็งซ ้าอีกครั้ง (Recrystalization) เพราะสภาวะ 

Recrystalization ท าให้เกิดเกล็ดน ้าแขง็ภายในเซลล์ (Intracellular ice crystal) และเซลล์ได้รับบาดเจ็บและรอดชีวิต

น้อยลงขณะละลาย (Denniston et al., 2000) อกีทั้งความแตกต่างของชนิดของกุ้งทะเลกน่็าที่จะเป็นสาเหตหุนึ่งที่มีผลท า

ให้อตัราการละลายที่เหมาะสมมีค่าแตกต่างกนั โดยทั่วไปถ้าระหว่างการแช่แขง็เซลล์ แล้วเซลล์ยังคงมีน า้เหลือเลก็น้อย

ภายในเซลล์ (Intracellular water) ก่อนที่เซลล์จะถูกแช่ในไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิ -196°C  จะท าให้เกลด็น า้แขง็

ขนาดเลก็ (Ice crystal) เกิดภายในเซลล์ได้ขณะแช่แขง็ ซึ่งในสภาวะนี้ เมื่อน าเซลล์นี้ มาละลายที่อุณหภูมิต ่า จะย่ิงเพ่ิม

โอกาสในการที่น า้ภายในเซลล์แขง็ตวั (Intracellular ice formation) ขณะละลายที่อณุหภมูติ ่า (Slow thawing) เพราะการ

ละลายที่อณุหภมูติ ่าจะมเีวลามากขึ้นในการท าให้เกลด็น า้แขง็ขนาดเลก็ (Small ice crystal) พัฒนาเป็นเกลด็น า้แขง็ขนาด

ใหญ่ และท าอนัตรายต่อเซลล์ขณะละลายได้ (Fabbri et al., 2000) ในทางตรงกนัข้ามขนาดของถุงน า้เชื้ อที่ใหญ่ของกุ้ง

แชบว๊ยในการทดลองนี้  เมื่อละลายด้วยอุณหภมูิที่สงูขึ้น แม้ว่าน า้ภายนอกเซลล์เคล่ือนที่เข้าภายในเซลล์ได้อย่างรวดเรว็ 
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แต่สภาวะการละลายที่ใช้อณุหภมูสิงู อาจมผีลท าให้สเปิร์มทั้งหมดที่อยู่ภายในถุงน า้เชื้อ ทนไม่ได้ต่ออณุหภมูขิณะละลายที่

สงู อกีทั้งขนาดของถุงน า้เชื้อที่มขีนาดใหญ่ต้องใช้เวลานานขึ้นในการละลายถุงน า้เชื้อทั้งถุง ท าให้การมชีีวิตรอดของสเปิร์ม

หลังการละลายมค่ีาต ่าลง  

ดังนั้น จากการศึกษาผลของอุณหภมูิในการละลายที่เหมาะสมต่อสเปิร์มที่มีชีวิตของถุงน า้เชื้ อกุ้งแชบว๊ยแช่แขง็

ครั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่าการใช้อุณหภูมิในการละลายถุงน ้าเชื้ อกุ้งแชบ๊วยแช่แขง็ที่อุณหภูมิ 30°C นาน 5 นาที เป็นวิธ ี

การละลายที่เหมาะสม สามารถรักษาเปอร์เซน็ต์สเปิร์มที่มีชีวิตได้สูง ซึ่งสามารถน าเอาถุงน า้เชื้ อกุ้งแชบ๊วยแช่แขง็หลัง

ละลายไปใช้ในการผสมเทยีมได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแหล่งก าเนิดแสงส าหรับปฏบิัติการการสะท้อนและหักเหของแสง โดยใช้เลเซอร์ไดโอดความยาว

คล่ืน 650 นาโนเมตร และอาศยัการหักเหของแสงผ่านเลนสโ์พเวลล์เพ่ือกระจายแสงให้เป็นล าแสงแบบเส้น พบว่าล าแสงแบบเส้นที่ได้มีความ

เข้มสงูและมีการเปล่ียนแปลงความเข้มแสงไม่เกิน 20% ในช่วงการใช้งาน 30 เซนติเมตร และสามารถมองเหน็แนวล าแสงได้ในบริเวณที่มี

ความสว่างมากถึง 700 ลักซ์ภายใต้แสงโทนสเีหลือง และ 2000 ลักซ์ภายใต้แสงโทนสขีาว เหมาะสมในการน ามาใช้เป็นแหล่งก าเนิดแสงแทน

กล่องแสงแบบหลอดไส้ซ่ึงมีข้อจ ากดัในการมองเหน็ล าแสงได้ในบริเวณที่มีความสว่างไม่เกนิ 60 ลักซ์ 

 

ค าส าคญั: เลเซอร์กระจายล าแสงแบบเส้น  การสะท้อน  การหักเห  แหล่งก าเนิดแสง 

 

Abstract 

This research aims to develop a light source for the experiment of the reflection and refraction of light. The light source is 

laser diode wavelength 650 nm and powell lens was used to spread a beam as line. The line laser light source has high intensity and 

variation less than 20% in 30 cm range. The line laser beam was visible in an area of brightness up to 700 lux for warm white light 

and 2000 lux for cool white light. The line laser beam is suitable for use as a light source instead of traditional incandescent light 

source which has limited visibility in low light less than 60 lux. 

 

Keywords: line laser, reflection, refraction, light source 

 

บทน า 

  ในการเรียนรู้ฟิสกิสพ้ื์นฐานเพ่ือให้เกดิความเข้าใจและเหน็ภาพ จึงได้มกีารเรียนรู้จากการท าปฏบิตัิการควบคู่อยู่

ด้วย ซึ่งในปฏิบัติการเกี่ยวกับการสะท้อนและหักเหของแสงนั้น กเ็ป็นส่วนสนับสนุนความเข้าใจในการเรียนรู้ ในทฤษฏี     

ที่สามารถจัดตั้งได้ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,  2551; 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2551) และในระดับอุดมศึกษา 

ยกตัวอย่าง เช่น ในรายวิชาฟิสกิสพ้ื์นฐานของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีปฏบิัติการเรื่อง การสะท้อนและหักเหของแสงอยู่

ในสามรายวิชาคือ ฟิสิกส์ 1, ฟิสิกส์เบื้ องต้น และ หลักฟิสิกส์ 1 (คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์, 2554) โดยอาศัย แผ่น

สะท้อน ตัวกลางหักเห เคร่ืองวัดมุม และแหล่งก าเนิดแสง ซึ่งแหล่งก าเนิดแสงที่ใช้ในปฏบิัติการนี้ ในปัจจุบัน คือ กล่อง

แสงที่ใช้หลอดไฟแบบไส้เป็นแหล่งก าเนิดแสง ซึ่งท าให้เกดิการกระจายของแสงในทุกทศิทาง ซึ่งต้องมีการเปิดช่องปรับ

แสงให้ออกมาเป็นเส้นในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต้องอาศัยทักษะในการปรับและแสงที่ได้ออกมามักจะมีความเข้มต ่าและมี

ลักษณะเป็นเส้นที่บานออก ไม่คมชัด จึงต้องใช้งานในห้องที่มืด อกีทั้งหลอดไฟแบบไส้ที่ให้ความเข้มแสงสงู จะท าให้เกดิ

ความร้อน และใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมาก และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ทางผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาแหล่ง 

ก าเนิดแสง ส าหรับปฏิบัติการ การสะท้อน และหักเหของแสงโดยใช้เลเซอร์ไดโอด และการหักเหของแสงผ่านเลนส์

โพเวลล์ กระจายแสงให้เป็นแบบเส้น (Wikipedia, 2014) ล าแสงแบบเส้นนี้ ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในด้านการสแกน
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ด้วยเลเซอร์ (Marshall, 2004; Winkelbach, et al., 2006) ซึ่งแสงเลเซอร์นั้น มีคุณสมบัติที่ให้ความเข้มสูง มีลักษณะ

เป็นล าแสงที่ความเข้มแสงไม่ลดลงจากการกระจายตัวโดยรอบทศิทาง และใช้แหล่งพลังงานเป็นไฟกระแสตรงแรงดนัต ่า 

ซึ่งปลอดภัยกว่าแหล่งก าเนิดแสงจากหลอดไส้ที่ใช้ไฟกระแสสลับ ซึ่งมักพบปัญหาไฟรั่วอยู่บ่อยครั้ง ในงานวิจัยนี้ มุ่งเน้น

การศึกษาคุณภาพของแสงเลเซอร์ที่ท  าให้กระจายล าแสงแบบเส้น ในด้านความเข้มแสง ลักษณะของเส้นแสง ความคมชัด

ของเส้นแสง เมื่องานวิจัยนี้ ส  าเร็จลุล่วง จะสามารถน ามาปรับปรุงพัฒนาปฏิบัติการพ้ืนฐานของ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

รวมถึงน าไปใช้ในงานบริการวิชาการ และยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาปฏบิัตกิารเรื่อง การสะท้อนและหักเหของ

แสง ให้กบัสถาบนัการศึกษาอื่นๆ ต่อไป 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 งานวิจัยนี้ ได้ใช้แหล่งก าเนิดแสงเป็น เลเซอร์ไดโอดความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ก าลังไม่เกนิ 5 มิลลิวัตต์ ใช้

ไฟฟ้ากระแสตรง 3-5 โวลต์ กระจายล าแสงให้เป็นเส้นโดยใช้เลนสโ์พเวลล์ เปรียบเทยีบกบักล่องแสงที่ใช้ต้นก าเนิดแสง

เป็นหลอดไส้ (#211-2) โทนแสงสเีหลือง ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต ์ก าลังไฟฟ้า 12 วัตต ์ใช้สลิตท าให้เป็นล าแสง

แบบเส้น ผู้วิจัยได้ออกแบบแผ่นวงกลมแสดงต าแหน่งการวางแผ่นสะท้อนแสงและตวักลางหักเหแสง แนวเส้นปกต ิค่ามุม

ตกกระทบ มุมสะท้อน และมุมหักเหของแสง ประกอบบนฐานที่หมุนได้ เพ่ือเกบ็ข้อมูลคุณภาพการกระจายล าแสงแบบ

เส้นในการท าปฏิบัติการการสะท้อนและหักเหของแสง วัดค่าความเข้มแสงโดยใช้ Photometer OS-8020 การจัดตั้ง

ระบบวัดความเข้มแสงจากกล่องแสงที่ใช้หลอดไส้ดังแสดงในรูปที่ 1 และจากเลเซอร์กระจายล าแสงแบบเส้นดังแสดงใน

รปูที่ 2 วัดความเข้มแสงที่ระยะ 30 - 60 เซนตเิมตร จากต้นก าเนิดแสง  

 

 
 

รูปท่ี 1 การวัดความเข้มแสงจากกล่องแสงที่ใช้หลอดไส้ 

 

 
 

รูปท่ี 2 การวัดความเข้มแสงจากเลเซอร์กระจายล าแสงแบบเส้น 

 

เกบ็ข้อมูลคุณภาพการกะจายล าแสงแบบเส้นจากการสงัเกตความชัดเจนของล าแสงส าหรับการใช้งานภายใต้แสง

สว่างภายนอกในโทนแสงสเีหลืองและโทนแสงสขีาว โดยกลุ่มผู้สงัเกตจ านวน 24 คน และวัดความสว่างโดย Lightmeter 

HS1010 การจัดตั้งระบบและอปุกรณท์ี่ใช้ดงัแสดงในรปูที่ 3 
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รูปท่ี 3 ความชัดเจนของล าแสงส าหรับการใช้งานภายใต้แสงสว่างภายนอก 

 

ผลการศึกษา 

  จากผลการวัดค่าความเข้มแสงจากกล่องแสงที่ใช้หลอดไส้ประกอบกบัแผ่นสลิตและจากเลเซอร์กระจายล าแสง

แบบเส้นด้วยเลนสโ์พเวลล์ ที่ระยะห่างจากต้นก าเนิดแสง 30 - 60 เซนตเิมตร พบว่าความเข้มแสงที่ได้จากเลเซอร์มค่ีาสงู

กว่ากล่องแสงที่ใช้หลอดไส้อย่างเหน็ได้ชัดดังแสดงในรูปที่ 4 และความเข้มแสงจากเลเซอร์กระจายล าแสงแบบเส้น ใน

ระยะใช้งานตั้งแต่ 30 - 60 เซนติเมตร จากต้นก าเนิดแสงนั้น มีค่าความเข้มแสงเปล่ียนแปลงไม่เกิน 20% ซึ่งมีการ

เปล่ียนแปลงของความเข้มแสงน้อยกว่ากล่องแสงที่ใช้หลอดไส้โดยกล่องแสงมแีนวโน้มของความเข้มแสงที่ลดลงเมื่ออยู่ใน

ระยะห่างจากต้นก าเนิดแสงมากขึ้น และที่ระยะ 60 เซนติเมตรจากต้นก าเนิดแสงมีความเข้มแสงลดลงเหลือ 40.5% จาก

ระยะ 30 เซนตเิมตร  

  

 
 

รูปท่ี 4 ความเข้มแสงสมัพัทธข์องกล่องแสงและเลเซอร์ที่ระยะ 30-60 เซนติเมตร 

 

จากการสงัเกตความชัดเจนของล าแสงส าหรับการใช้งานภายใต้แสงสว่างภายนอกในโทนแสงสีขาวและโทนแสงสี

เหลืองของเลเซอร์กระจายล าแสงแบบเส้นและกล่องแสงที่ใช้หลอดไส้ ซึ่งแบ่งระดบัการสงัเกตเหน็แนวล าแสงเป็น 4 ระดบั 

คือ ชัดเจน, มองเหน็, ไม่ชัดเจน และ มองไม่เหน็ ตามล าดับ บันทกึผลการสงัเกตเหน็ล าแสงในระดับต ่าที่สุด จากกลุ่ม   

ผู้สงัเกตที่ทดลองใช้งานจ านวน 24 คน ได้ผลดงัแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความชัดเจนของล าแสงส าหรับการใช้งานภายใต้แสงสว่างภายนอก 
 

ความสว่าง (ลักซ์) 
เลเซอร์ กล่องแสง 

แสงโทนสขีาว แสงโทนสเีหลือง แสงโทนสขีาว แสงโทนสเีหลือง 

0 ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน 

10 ชัดเจน ชัดเจน ชัดเจน มองเหน็ 

20 ชัดเจน ชัดเจน มองเหน็ มองเหน็ 

30 ชัดเจน ชัดเจน มองเหน็ มองเหน็ 

40 ชัดเจน ชัดเจน มองเหน็ ไม่ชัดเจน 

50 ชัดเจน ชัดเจน ไม่ชัดเจน ไม่ชัดเจน 

60 ชัดเจน ชัดเจน ไม่ชัดเจน มองไม่เหน็ 

70 ชัดเจน ชัดเจน มองไม่เหน็  

80 ชัดเจน ชัดเจน   

90 ชัดเจน ชัดเจน   

100 ชัดเจน ชัดเจน   

200 ชัดเจน มองเหน็   

300 ชัดเจน มองเหน็   

400 มองเหน็ ไม่ชัดเจน   

500 มองเหน็ ไม่ชัดเจน   

600 มองเหน็ ไม่ชัดเจน   

700 มองเหน็ ไม่ชัดเจน   

800 ไม่ชัดเจน มองไม่เหน็   

900 ไม่ชัดเจน    

1000 ไม่ชัดเจน    

2000 ไม่ชัดเจน    

3000 มองไม่เหน็    

 

 จากผลการทดลองในตารางที่ 1 จะเหน็ได้ว่าการใช้กล่องแสงที่ใช้หลอดไส้สามารถมองเหน็ล าแสงได้ชัดเจนใน

บริเวณที่ไม่มีแสงสว่างจากภายนอกและสามารถมองเหน็ล าแสงได้ในบริเวณที่มีความสว่างไม่เกนิ 60 ลักซ์ แตกต่างจาก

ล าแสงจากเลเซอร์กระจายล าแสงแบบเส้นที่สามารถมองเหน็ล าแสงได้ชัดเจนในบริเวณที่มีความสว่างน้อยกว่า 100 ลักซ์ 

ในแสงโทนสเีหลือง และ 300 ลักซ์ ในแสงโทนสขีาว และสามารถมองเหน็ล าแสงได้ในบริเวณที่มีแสงสว่างมากถึง 700 

ลักซ์ ในแสงโทนสเีหลือง และ 2000 ลักซ์ ในแสงโทนสขีาว 

 ตวัอย่างภาพถ่ายแนวล าแสงที่สงัเกตได้ในบริเวณที่มีความสว่างของแสงภายนอกโทนสขีาว 30 ลักซ์ ดงัแสดงใน

รูปที่ 5 แสงจากล่องแสงที่ใช้หลอดไส้ (ซ้าย) และ แสงจากเลเซอร์กระจายล าแสงแบบเส้น (ขวา) ซึ่งแสงจากเลเซอร์

มองเหน็ได้ชัดเจนกว่ากล่องแสงมาก และในบริเวณที่แสงสว่างภายนอกมค่ีามากล าแสงจากเลเซอร์กยั็งสามารถมองเหน็ได้

ดงัแสดงในรปูที่ 6 แสงจากเลเซอร์ในบริเวณที่มแีสงสว่างภายนอกความสว่าง 300 ลักซ์ (ซ้าย) และ 1000 ลักซ์ (ขวา) 
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รูปท่ี 5 แนวล าแสงที่ความสว่าง 30 ลักซ์ ภายใต้แสงโทนสขีาว กล่องแสง (ซ้าย) เลเซอร์ (ขวา) 

 

 
 

รูปท่ี 6 แนวล าแสงเลเซอร์ภายใต้แสงโทนสขีาวที่ความสว่าง 300 ลักซ์ (ซ้าย) 1000 ลักซ์ (ขวา) 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาการใช้เลเซอร์กระจายล าแสงแบบเส้นเปรียบเทียบกับกล่องแสงที่ใช้หลอดไส้ส าหรับใช้เป็น

แหล่งก าเนิดแสงในปฏิบัติการการสะท้อนและหักเหของแสงพบว่า เลเซอร์ไดโอดขนาดเลก็ก าลังไม่เกิน 5 มิลลิวัตต์ 

สามารถกระจายล าแสงแบบเส้นด้วยเลนสโ์พเวลล์ ซึ่งได้ค่าความเข้มแสงที่สงูและอตัราการเปล่ียนความเข้มแสงน้อยกว่า

แสงจากกล่องแสงผ่านช่องสลิต ซึ่งในปฏิบัติการที่ใช้กล่องแสงเดิมต้องท าในห้องมืดหรือห้องที่มีความสว่างไม่เกิน 60 

ลักซ์ แต่หากใช้ต้นก าเนิดแสงเป็นเลเซอร์กระจายล าแสงแบบเส้นสามารถท าได้แม้ขณะเปิดไฟในห้องปฏิบัติการหรือ

แม้กระทั่งภายนอกอาคาร ในบริเวณที่มีความสว่างมากถึง 700 ลักซ์ส าหรับแสงโทนสเีหลืองและ 2000 ลักซ์ส าหรับแสง

โทนสขีาว จากผลที่ได้จากงานวิจัยนี้พบว่าเลเซอร์กระจายล าแสงแบบเส้นมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้ในปฏบิัติการการ

สะท้อนและหักเหของแสง รวมถงึในงานบริการวิชาการนอกสถานที่ แก้ปัญหาเร่ืองแสงรบกวนจากภายนอกได้เป็นอย่างด ี 
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บทคดัย่อ 

 เคร่ืองมือส าหรับตรวจวัดสภาพอากาศมีความส าคัญต่อนักสิ่งแวดล้อมและนักอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงใช้ในการวัดพารามิเตอร์ต่างๆ ของ

สิ่งแวดล้อม แล้วน าพารามิเตอร์เหล่านี้ ไปใช้ในการประเมินคุณภาพชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงการท านายภัยพิบัติต่างๆ  จากธรรมชาติ  

ในงานวิจัยนี้ ได้น าเสนอแนวคิดการจัดเกบ็ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศระยะไกลที่วัดค่าอุณหภมุิและความช้ืนของอากาศอตัโนมัติโดยไม่ต้อง

ใช้คนและส่งข้อมูลแบบไร้สายผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ GPRS ไปเกบ็และแสดงผลที่เวบ็ไซต์บริการบันทกึข้อมูลแบบออนไลน์ Google Docs 

Spreadsheet ดังนั้น ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งสถานีตรวจวัดไว้ที่สถานที่ใดกไ็ด้ที่เครือข่ายโทรศพัทเ์ข้าถึง และสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่าน้ีจากที่ใด

กไ็ด้ๆ ตลอด 24 ช่ัวโมงด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น มือถือ แทบ็เลต็ โนต๊บุค หรือคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่ออนิเตอร์เนต็ จากการทดลองใช้งานระบบ

ที่น าเสนอในการเกบ็ค่าอุณหภมูิและความความช้ืนของอากาศเป็นระยะเวลาหนึ่งวันในห้องๆ หนึ่งพบว่า ระบบสามารถใช้งานได้จริง เช่ือถือได้

และมีความเสถียร 

 

ค าส าคญั: สถานีตรวจอากาศ  จีพีอาร์เอส  ออนไลน ์ ระยะไกล  ไร้สาย 

 

Abstract 

Tools for monitoring weather conditions are important to environmentalists and meteorologists. They are used to measure 

the parameters of the environment. These parameters are then used to assess the quality of human life as well as to predict natural 

disasters. This research proposes the development of a prototype remote weather station used to measure the temperature and humidity 

of the air in any place that is away from the user. It can measure weather data automatically and transmit data via the GPRS network 

to store and display on the online storage service (Google Docs Spreadsheet). Thus, users will be able to setup the proposed weather 

station at any place where mobile network access and to access the measured parameters from anywhere by devices, such as mobile 

phones, tablets, notebooks or computers, connecting with internet network over 24 hours. From the experimental result of measuring 

and recording the temperature and humidity of air for one day, it can be found that the proposed system has the reliability and stability. 

 

Keywords: Weather Station, GPRS, Online, Remote, Wireless 

 

บทน า 

การรวบรวมข้อมูลของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภมูิ และความชื้นสมัพัทธม์ักจะเป็นที่สนใจ

ของนักวิทยาศาสตร์ในหลายแขนงที่ศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศ (อุตุนิยมวิทยา) และคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์เหล่านี้ จะน าไปใช้ในการประเมินคุณภาพชีวิตของมนุษย์จากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ รวมไปถึงการท านายภัยพิบัติ

ต่างๆ จากธรรมชาต ิการวัดพารามเิตอร์ต่างส าหรับงานเหล่านี้ จ าเป็นจะต้องวัดเป็นระยะเวลานาน จึงได้มผีู้วิจัยหลายท่าน
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ได้พัฒนาระบบตรวจวัดอากาศขึ้นมาโดยมีรปูแบบแตกต่างกนัไป อาทเิช่น ระบบเฝ้าตรวจวัดอากาศที่สามารถวัดอณุหภมูิ 

ความชื้นสมัพัทธแ์ละความดนัโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตวัประมวลผล และสามารถบนัทกึค่าพารามเิตอร์ต่างๆ ไว้

ในหน่วยความจ า EEPROM และสามารถส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ต USB (Noordin, et al., 2006) ใน

ล าดับต่อมาได้มีการพัฒนาระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพอากาศที่สามารถวัดอุณหภมูิและความชื้นแล้วเกบ็ไว้ใน SD Card และ

สามารถส่งข้อมูลที่วัดได้ไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ตอนุกรม RS232 (Nhivekar, & Mudholker, 2011) นอกจากนี้

ยังมงีานวิจัยที่ได้น าตวัรับ-ส่งคล่ืนวิทยุ (RF transmitter/receiver module) มาพัฒนาระบบเฝ้าตรวจวัดสภาพอากาศแบบ

ไร้สาย (Iswanto, & Muhammad, 2012; Sharan, 2014) ซึ่งระยะห่างระหว่างตัวรับและตัวส่งยังถูกจ ากดัอยู่ภายในช่วง

รัศมไีม่เกนิหนึ่งกโิลเมตร  

จะเหน็ได้ว่าในงานวจิัยที่กล่าวมานี้  ยังไม่ตอบสนองกบัความต้องการของนักอตุนุิยมวิทยาและนักสิ่งแวดล้อมมาก

นักเนื่องยากยังมคีวามยากที่จะน าไปใช้งานในสถานที่ที่ไกลจากผู้ใช้งานมากๆ เช่น อยู่คนละจังหวัด  

เมื่อไม่นานมานี้  ได้มีงานวิจัยที่ได้พัฒนาระบบแสดงผลพารามิเตอร์สิ่งแวดล้อมผ่านทางเครือข่าย GPRS ไปเกบ็

ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ MySQL โดยการส่งค าร้องขอที่เป็นโปรโตคอล HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ไปยังโฮส (Host) 

ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ต้องเขยีนด้วยภาษา PHP (Kein, & Thong, 2014) ซึ่งท าได้ยากส าหรับผู้เริ่มต้น 

 จากการค้นคว้าข้อมูลในอนิเตอร์เนต็พบว่ามบีทความเขยีนอธบิายเกี่ยวกบัการส่งข้อมูลจากไมโครคอนโทรเลอร์ 

Arduino ไปเก็บไว้ที่ กูเกิลสเปรตชีต (Google Docs Spreadsheet) ผ่านทางบอร์ด Ethernet ที่ เชื่ อมต่อกับสาย LAN 

(Landoni, 2011) ซึ่งข้อดขีองกูเกลิสเปรตชีตกค็ือ สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถท ากราฟข้อมูล

ต่างๆ ได้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ และสามารถแชร์ข้อมูลให้กบัคนอื่นได้ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่กล่าวถึงการจัดเกบ็ข้อมูลจากระบบตรวจวัด

สภาพอากาศที่ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย GPRS ไปยังกูเกิลสเปรตชีต ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแนวคิดการ

จัดเกบ็ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจะท าให้ผู้ใช้งานสามารถวัดค่าอุณหภูมิและความชื้ นสัมพัทธ์จากสถานที่ใดกไ็ด้ที่เครือข่าย

โทรศัพทเ์ข้าถึง และสามารถเปิดดูข้อมูลที่วัดได้ผ่านหน้าเวบ็กูเกลิสเปรตชีตโดยไม่ต้องใช้ซอฟแวร์ใดๆ ด้วยอุปกรณ์ใดก็

ได้ที่สามารถเชื่อมต่ออนิเตอร์ได้ เช่น โทรศัพทม์อืถอื แทบ็เลต โน้ตบุค หรือคอมพิวเตอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

วสัดุอุปกรณ ์

 ส่วนประกอบที่ส  าคญัในงานวิจัยนี้ซึ่งมอียู่สองส่วนหลัก คอืส่วนของสถานีตรวจวัดสภาพอากาศและส่วนของผู้

ให้บริการเกบ็ข้อมูลแบบออนไลน์ดงัแสดงไว้ในรปูที่ 1 
 

 
 

รูปท่ี 1 โครงสร้างของระบบตรวจวัดอากาศ 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

ส่วนที่ 1 สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ 

ส่วนที่ 2 ผู้ให้บริการเกบ็

ข้อมูลแบบออนไลน ์

เซนเซอร์ความช้ืน 

เซนเซอร์อุณหภมูิ 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

โมดูล GPRS 
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2.1 สถานีตรวจวัดอากาศ  

ส่วนของสถานีตรวจอากาศจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนซึ่ง ประกอบไปด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ เซนเซอร์ต่างๆ 

และโมดูล GPRS 

2.1.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ส่วนนี้ เป็นส่วนที่ส  าคญัของระบบ ซึ่งเป็นตวักลางการเชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์กบัโมดูล GPRS ในการส่งข้อมูลที่

วัดไปยังผู้ให้บริการเกบ็ข้อมูลออนไลน์ ไมโครคอนโทรเลอร์จะควบคุมการท างานทุกอย่างของระบบและแจ้งให้ทราบเมื่อ

ข้อมูลถูกส่งไปยังผู้ให้บริการเกบ็ข้อมูลออนไลน์  ในส่วนนี้จะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino รุ่น Nano (รูปที่ 2) 

ซึ่งเป็นบอร์ดขนาดเลก็มากแต่มคีวามสามารถสงู ที่ตวับอร์ดประกอบด้วยชิป ATmega328p ที่มปีระสทิธภิาพสงู (Boxall, 

2013) มีความเรว็ในการประมวลผล 16 MHz ท างานที่แรงดันไฟฟ้า 5 V มีขาดิจิตอลอนิพุต/เอาต์พุต 14 ขา(ท างาน

เป็น PWM ได้ 6 ขา) ซึ่งมีกระแส DC อนิพุต/เอาต์พุตแต่ละขาเท่ากบั 40 mA มีขาอนาลอกอนิพุต 8 ขา หน่วยความจ า

แบบแฟลช(flash memory) 31.5 KB ขนาดของหน่วยจ า SRAM(Random Access Memory) 1kB และมีหน่วยความจ า 

EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) 1 kB  

 ภาษาที่ใช้ในการโปรแกรมเพ่ือให้ Arduino ท างานตามที่ต้องการจะเป็นภาษาซีซึ่งต้องเขียนบนซอฟต์แวร์ที่ชื่อ 

Arduino IDE และสามารถโหลดโปรแกรมที่เขยีนขึ้นเข้าสู่บอร์ด Arduino ด้วยซอฟตแ์วร์ตวัเดยีวกนันี้  

 
รูปท่ี 2 บอร์ดไมโคร Arduino รุ่น Nano 

 

2.1.2 เซนเซอร์วัดอณุหภมูแิละความชื้นสมัพัทธ ์

ในส่วนของเซนเซอร์จะประกอบด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภมูิและเซนเซอร์วัดความชื้นซึ่งเป็นส่วนที่มีความส าคัญ

เช่นกันเพ่ือใช้ในการวัดพารามิเตอร์อุณหภูมิและความชื้ นของสิ่งแวดล้อม ในระบบนี้ จะใช้เซนเซอร์อุณหภูมิเบอร์  

TMP36G ของบริษัท Analog Devices และเซนเซอร์ความชื้นเบอร์ HIH4030 ของบริษัท Honeywell ดังในรูปที่ 3 ช่วง

การวัดค่าอุณหภมูิจะอยู่ในช่วง -40 ถึง 125 องศาเซลเซียส ส่วนช่วงการวัดความชื้นจะอยู่ในช่วง 0 ถึง 100 %RH ค่า

ความแม่นย าของเซนเซอร์อณุหภมูิและเซนเซอร์ความชื้นจะเท่ากบั ±2o
C และ ±3.5%RH ตามล าดบั ซึ่งค่าความแม่นย า

นี้ จะเพียงพอส าหรับการใช้งานในการวัดสภาพอากาศของสิ่งแวดล้อม โดยที่เอาต์พุตของเซนเซอร์ทั้งสองเป็นแบบอานา

ลอกซึ่งสามารถต่อเข้ากบัขาอานาลอกอนิพุตของ Arduino Nano (ขา A0 ถงึ A7) ได้โดยตรง 
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รูปที่ 3 เซนเซอร์วัดอุณหภมูิและความช้ืนเบอร์ TMP36G และ HIH4030 ตามล าดับ 

 

2.1.3 โมดูล GPRS 

โมดูล GPRS จะเป็นกุญแจส าคัญของระบบการวัดตรวจวัดสภาพอากาศแบบระยะไกล ในระบบนี้ จะใช้โมดูล 

GSM-M10 ซึ่งเป็นโมดูล GPRS ที่ผลิตโดยบริษัท Thaieasyelec (ดังรูปที่ 4) จากการท างานของโมดูลนี้ จะท าให้ข้อมูล

สามารถส่งจากสถานที่ใดกไ็ด้ไปยังผู้ ให้บริการเกบ็ข้อมูลออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายโทรศัพท์ GPRS โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

โมดูลนี้ จะสนับสนุนโปรโตคอล TCP/IP และการใช้งาน HTTP ซึ่งเป็นที่ต้องการส าหรับระบบนี้ เพ่ือส่งข้อมูลที่ได้รับไปยัง

ผู้ให้บริการเกบ็ข้อมูลออนไลน์  

 เพ่ือที่จะเข้าถงึเครือข่ายโทรศัพท ์ผู้ใช้งานจะต้องมซีิมการ์ด (SIM Card) ของเครือข่ายที่ก  าลังใช้งาน และในการ

ใช้งาน GPRS ส าหรับการเข้าถงึอนิเตอร์เนต็ (เพ่ือให้ Arduino ร้องขอหรือบริการ (request or serve) ไปยังหน้าเวบ็ต่างๆ 

ผู้ใช้งานจะต้องทราบรหัส APN (Access Point Number) username และ password จากผู้ให้บริการเครือข่าย ซึ่งท าหน้าที่

เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเครือข่ายโทรศัพทแ์ละอนิเทอร์เนต็ ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้ซิมการ์ดของ AIS ซึ่งมีรหัส APN ยูสเซอร์

เนม และพาสเวิร์ดเป็น “internet” ตามล าดบั 

 

 
รูปที่ 4 โมดูล GSM-M10 

 

2.2 ผู้ให้บริการเกบ็ข้อมูลแบบออนไลน์ 

การท าเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ส าหรับเกบ็ข้อมูลนั้นอาจจะท าได้ยากส าหรับผู้เริ่มต้น ดงันั้น การเกบ็ข้อมูล

ไว้ที่เวบ็ไซตบ์ริการเกบ็ข้อมูลแบบออนไลน์ (Online Storage Serviec หรือ Cloud Storage Service) จึงอกีทางเลือกหนึ่งที่

ง่ายต่อการใช้งาน ในหัวนี้ จะอธิบายวิธีการที่ใช้งานได้ดีวิธีการหนึ่งที่ค้นพบโดย Robert Marker ในการส่งข้อมูลไปยัง 
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กูเกลิสเปรตชีต (Landoni, 2011) ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการค้นพบวิธทีี่เข้าถึงกูเกลิสเปรตชีตได้โดยตรง แต่สามารถส่งผ่าน

ข้อมูลไปยังกูเกลิสเปรตชีตได้โดยใช้กูเกลิฟอร์ม (Google Docs Form) ค่าทั้งหมดที่ป้อนให้กบักูเกลิฟอร์มจะถูกบนัทกึเข้า

สู่กูเกิลสเปรตชีตที่เกี่ยวโยงกันโดยอัตโนมัติ และจากความสามารถของโมดูล GPRS จึงท าให้สามารถเชื่อมต่อกับโลก

อนิเตอร์เนต็เพ่ือส่งข้อมูลไปยังกูเกลิฟอร์มได้ นอกจากนี้  ถ้าผู้ใช้งานมข้ีอมูลบนกูเกลิสเปรตชีต ผู้ใช้สามารถท ากราฟข้อมูล

ต่างๆ ได้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถแชร์ข้อมูลให้กับคนอื่นได้ โดยสามารถเปิดดู

ข้อมูลที่วัดได้ด้วยอปุกรณใ์ดกไ็ด้ที่เชื่อมต่ออนิเตอร์ได้ เช่น โทรศัพทม์อืถอื แทบ็เลต โน้ตบุค หรือคอมพิวเตอร์ ได้ตลอด 

24 ชั่วโมง และที่ส  าคญักูเกลิสเปรตชีตและกูเกลิฟอร์มสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี)  
 

    
 

รูปที่ 5 กูเกลิฟอร์ม (ซ้าย) และกูเกลิสเปรตชีต (ขวา) ข้อมูลที่ป้อนให้กบักูเกลิฟอร์มจะถูกบันทกึไว้ที่กูเกลิสเปรตชีตโดยอตัโนมัต ิ

 

วิธีการ 

จากอปุกรณท์ั้งหมดที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.1 สามารถน ามาเชื่อมต่อกนัได้ดงัรปูที่ 6 

 

GND

RX

TX

D3

D2

GND

                    

12      
+ -

GND

VIN

ARDUINO NANO

GSM-M10

5V

TMP36GZ

HIH4030

A0

A1

VIN

 
รูปที่ 6 วงจรทั้งหมดของระบบตรวจวดัสภาพอากาศแบบระยะไกล 
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ซึ่งล าดบัขั้นตอนการท างานของโปรแกรมในไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถอธบิายได้ ดงันี้ 

ล าดบัที่ 1 เชื่อมต่อกบัเครือข่ายโทรศัพทข์องซิมการ์ด 

ล าดบัที่ 2 เชื่อมต่อกบัเครือข่าย GPRS ซึ่งในขั้นตอนนี้จะใช้รหัส APN ยูสเซอร์เนม และพาสเวิร์ดที่กล่าวไว้ใน

หัวข้อ 2.1.3 

ล าดบัที่ 3 เชื่อมต่อกบัเซิร์ฟเวอรข์องกูเกลิฟอร์ม 

ล าดบัที่ 4 อ่านค่าอณุหภมูกิบัความชื้นสมัพัทธจ์ากเซนเซอร์ 

ล าดบัที่ 5 ท าการส่งค าร้องไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกูเกลิฟอร์มด้วยโปรโตคอล HTTP (ใช้ภาษา HTML (Hypertext 

Markup Language)) โดยใช้วิธกีารร้องขอแบบ GET (Blum, 2013) เพ่ือส่งข้อมูลไปเกบ็ไว้ที่เซร์ิฟเวอร์ของกูเกลิฟอร์ม 

ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนกูเกลิฟอร์มนี้จะถูกบนัทกึไว้บนกูเกลิสเปรตชีต 

ล าดบัที่ 6 หยุดการร้องขอ 

ล าดบัที่ 7 หน่วงเวลาก่อนที่จะส่งข้อมูลคร้ังต่อไป (ในงานวิจัยนี้ จะหน่วงประมาณ 45 วินาท ีกล่าวคอื ก าหนดให้

มสี่งข้อมูลทุกๆ 45 วินาทนีั่นเอง) 

ล าดบัที่ 8 วนไปยังล าดบัที่ 3 

 

ผลการศึกษา 

  ดังที่อธบิายไว้ข้างต้น ระบบตรวจวัดสภาพอากาศที่ได้ออกแบบขึ้นจะสามารถส่งข้อมูลไปยังเวบ็ไซต์บริการเกบ็

ข้อมูลออนไลน์ได้ ในการเข้าดูข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปยังเวบ็บราวเซอร์ (webbrowser) และพิมพ์ URL ของเวบ็ไซต์

ที่ได้จากการสมคัรใช้งานกูเกลิสเปรตชีตซึ่งในงานวิจัยนี้ จะม ีURL ดงันี้   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kzzUGbn4-yAtdW2uYLPInM4AHpsqXSUHWWvDeshF63c/edit 

รปูแบบของข้อมูลที่ถูกบนัทกึไว้จะเป็นดงัในรปู 7 ซึ่งข้อมูลที่เข้ามาใหม่จะมกีารแสดงผลให้เหน็อย่างทนัท ี(real-time) 

ต่อจากข้อมูลก่อนหน้า จึงท าให้สามารถตรวจสอบได้อกีว่าระบบยงัท างานอยู่หรือไม่ 

 

 
 

รูปที่ 7 ข้อมูลปรากฏในกูเกลิสเปรตชีตจะอพัเดทให้เหน็ทนัททีุกๆ 45 วินาทต่ีอจากข้อมูลก่อนหน้า 

 

กราฟในรปู 8 เป็นการวัดอณุหภมูแิละความชื้นสมัพัทธข์องสภาพอากาศเป็นระยะเวลาหนึ่งวันในห้องๆ หนึ่งที่มี

การปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อเวลา 8.00 น. และเปิดอกีครั้งเมื่อเวลา 19.30 น. ซึ่งจะสงัเกตเหน็ได้ว่าค่าอุณหภมูิและค่า

ความชื้นสมัพัทธ์จะสงูขึ้นและลดลงตามเวลาการปิดและเปิดเครื่องปรับอากาศดังกล่าวตามล าดับ ดังนั้น ผลการทดลองนี้

สามารถยืนยันได้ว่าระบบตรวจวัดสภาพอากาศที่น าเสนอสามารถท างานได้จริง เชื่อถอืได้และมคีวามเสถยีร 
 

เมื่อเวลา 

ผ่านไป  

45 วนิาท ี
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รูปที่ 8 กราฟแสดงค่าอุณหภมูิ (เส้นล่าง) และความช้ืนสมัพัทธ์ (เส้นบน) ในห้องๆ หนึ่งตลอด 24 ช่ัวโมงของวนัที่ 18 มีนาคม 2558 

ซ่ึงมีการปิดเคร่ืองปรับอากาศเมื่อเวลา 8.00 น. และเปิดอกีคร้ังเมื่อเวลา 19.30 น. 

 

จากการใช้เครือข่ายโทรศัพท์ GPRS จึงท าให้สามารถน าสถานีตรวจวัดที่ออกแบบขึ้นไปติดตั้งไว้ที่ใดกไ็ด้ที่มี

เครือข่ายโทรศัพท์ ซึ่งเหมาะส าหรับนักสิ่งแวดล้อม (ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม) และนักอุตุนิยมวิทยาที่ใช้

ระบบนี้ ในงานวิจัย 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

  ในงานวิจัยนี้ ได้พัฒนาแนวคิดการจัดเกบ็ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสภาพอากาศที่สามารถบันทึกข้อมูลไปยัง

เวบ็ไซต์บริการเกบ็ข้อมูลแบบออนไลน์ พารามิเตอร์หลักๆ ของสภาพแวดล้อม อย่างเช่น อุณหภมูิ และความชื้นสมัพัทธ์

จะถูกเฝ้าสงัเกตและบันทกึเข้าสู่เวบ็ไซต์บริการเกบ็ข้อมูลแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลที่ได้มาเหล่านี้ แสดงให้

เหน็ลักษณะของสภาพอากาศเทยีบกบัเวลาที่ท าการวัด และระบบสามารถเคลื่อนย้ายได้จึงเหมาะกบัความต้องการของนัก

สิ่งแวดล้อมและนักอุตุนิยมวิทยา สิ่งที่จะท าเพ่ิมเติมให้กบัระบบนี้กค็ือการท าให้ระบบสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทติย์

ได้และเพ่ิมเซนเซอร์วัดพารามเิตอร์อื่นๆ ของสิ่งแวดล้อมเข้าไป เช่น เซนเซอร์วัดควันหรือแกส๊ 
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บทคดัย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาอทิธิพลของเถ้าหนักซ่ึงเป็นวัสดุพลอยได้จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะ  จังหวัดล าปาง 

ต่อสมบัติของปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ โดยท าการปรับปรุงคุณภาพของเถ้าหนักด้วยการบดเป็นเวลา  24 ช่ัวโมง เถ้าหนักจะถูกน ามาใช้ทดแทน

ปูนซีเมนต์ในอตัราส่วนร้อยละ 10, 20, 30, และ 40 โดยน า้หนัก เพ่ือท าการศึกษาก าลังอดั ความหนาแน่น การดูดซึมน า้ และค่าความพรนุ

ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ระยะเวลาในการบ่ม 7, 14, และ 28 วัน จากผลการทดลองพบว่าค่าก าลังอัดของมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าหนักในทุกๆ

อตัราส่วนการแทนที่ จะมีค่าก าลังอดัที่เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้น และในการแทนที่ในอตัราส่วนร้อยละ 10 จะมีค่าก าลังอดัสงูกว่ามอร์ตาร์

ควบคุมทุกระยะเวลาในการบ่ม ส่วนค่าการดูดซึมน า้และความพรนุจะมีความสมัพันธไ์ปในทศิทางเดียวกนัและมีค่าสงูกว่ามอร์ตาร์ควบคุม 

 

ค าส าคญั: ก าลังอดั  เถ้าหนัก  วัสดุปอซโซลาน  วัสดุผสมที่ใช้ซีเมนต์ 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of bottom ash, a by-product from Mae Moh power plant; Lampang 

province, on the properties of Porland cement mortars. In this research, coal bottom ash was firstly ground by ball milling for 24 hours 

and then used as cement replacement material at 0, 10, 20, 30 and 40 percent by weight. Water to binder (cement and coal bottom 

ash) ratio was kept to the constant of 0.5. Compressive strength, density, water absorption and porosity of the mortars were studied at 

the age of 7, 14 and 28 days. The results showed that the compressive strength of mortars containing coal bottom ash of 0 - 40 wt% 

was increased with increasing curing times. As can be seen, the compressive strength of mortar with 10 wt% of coal bottom ash was 

higher than that of the control mortar. Moreover, the water absorption was directly correlated to the porosity and was higher than that 

of the control mortar. 

 

Keywords: Compressive strength, Coal bottom ash, Pozzolan, Cement-based composites 

 

บทน า 

เถ้าหนัก หรือเรียกอกีอย่างหนึ่งว่า “เถ้าก้นเตา” หรือ Bottom Ash เป็นวัสดุพลอยได้ที่ได้จากการเผาเถ้าถ่านหิน

เพ่ือใช้เป็นเชื้ อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในประเทศไทยสามารถพบมากที่โรงผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ 

จังหวัดล าปาง โดยในกระบวนการเผาถ่านหินลิกไนตว์ันละประมาณ 40,000 ตนั จะก่อให้เกดิเป็นขี้ เถ้าประมาณ 10,000 

ตนัต่อวัน ซึ่งเถ้าที่ได้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วน อย่างแรกคอื เถ้าลอย (Fly ash) คดิเป็นร้อยละ 80 ของเถ้าทั้งหมด 

จะเป็นเถ้าที่มลัีกษณะเบาและลอยขึ้นไปยังปล่อง โดยจะถูกดกัจับไว้ด้วยอปุกรณด์กัจับด้วยไฟฟ้าสถติสามารถน าไปใช้ 
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ทดแทนปูนซีเมนต์ในงานโครงสร้างได้ เถ้าส่วนที่สองคือ เถ้าหนัก (Bottom ash) คิดเป็นร้อยละ 20 จะเป็นเถ้าที่จับกนั

เป็นก้อน จะหล่นลงในน า้บริเวณใต้ห้องเผาไหม้ เถ้าหนักมีลักษณะพ้ืนผิวที่มีความพรุนสงู มีความถ่วงจ าเพาะอยู่ในช่วง 

2.1 - 2.7 ซึ่งถือได้ว่ามนี า้หนักโดยรวมเบามาก เถ้าหนักประกอบไปด้วยโลหะออกไซดห์ลายชนิด เมื่อทดสอบคุณสมบตัิ

การชะล้างพบว่าปริมาณโลหะหนัก หรือวัตถุมีพิษในน า้สกดัมีค่าไม่เกนิมาตรฐาน ซึ่งไม่ถือเป็นของเสยีอนัตรายสามารถ

น าไปบดเพ่ือใช้ประโยชน์โดยสามารถทดแทนปูนซีเมนต์ได้ (ปริญญา (2006)) โดยปกติแล้วเถ้าหนักจะถูกน าไปฝงักลบ 

ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่เป็นบริเวณกว้างส าหรับการจัดการ 

เถ้าหนักมอีงคป์ระกอบหลักเป็น ซิลิกา (SiO2) และอะลูมนิา (Al2O3) ซึ่งในทางวิศวกรรมโยธาถอืได้ว่าเถ้าหนัก 

เป็นวัสดุปอซโซลานชนิดหนึ่งซึ่งสามารถใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ในงานคอนกรีตได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเถ้าหนักที่ได้จาก

โรงไฟฟ้าจะมีขนาดอนุภาคค่อนข้างใหญ่ จึงถูกน ามาใช้แทนมวลรวมละเอยีดในงานโครงสร้าง งานวิจัยก่อนหน้านี้  ได้น า

เถ้าหนักแทนที่มวลรวมละเอยีด (Singha (2003) และ Targan (2003)) โดยพบว่าอตัราส่วนที่เหมาะสมของการใช้เถ้า

หนักทดแทนมวลรวมละเอยีด คอื ไม่เกนิร้อยละ 30 โดยน า้หนัก อย่างไรกต็ามงานวิจัยเกี่ยวกบัการใช้งานเถ้าหนักยังมีอยู่

ไม่มากนัก เนื่องด้วยเถ้าหนักที่ได้จากโรงไฟฟ้ายังมีขนาดใหญ่และความพรุนตัวสูง (ส าเริง และคณะ (2512)) ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดคิดที่จะน าเถ้าหนักมาใช้แทนปูนซีเมนต์ โดยปรับปรุงคุณภาพให้มีลักษณะคล้ายๆ กบัปูนซีเมนต์ก่อน 

แล้วจึงน าไปผสมเพ่ือท าเป็นคอนกรีตแล้วศึกษาผลของเถ้าหนักต่อคุณสมบัตทิางกายภาพและก าลังอดัของปูนซีเมนต์มอร์

ตาร์ เพ่ือเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้เถ้าหนักในงานคอนกรีตต่อไป อกีทั้งการใช้เถ้าหนักเพ่ือมาทดแทนในปูนซีเมนตน์ั้น 

จะเป็นการช่วยลดพ้ืนที่ฝงักลบและยังสามารถน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ  

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

น าเถ้าหนักที่ได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล าปาง มาคัดขนาดโดยร่อนด้วยตะแกรงลวดเบอร์ 16 (No.#16-

ขนาดช่อง 1.18 มลิลิเมตร) เพ่ือคดัเอาเถ้าหนักที่มอีนุภาคขนาดใหญ่กว่าออก จากนั้นน าไปปรับปรงุคุณสมบตัด้ิวยวิธกีาร

บดด้วยเมด็บด (ball mill) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งใช้เถ้าหนัก 100 กรัม ต่อเมด็บด 400 กรัม โดยลักษณะโครงสร้างทาง

จุลภาคของเถ้าหนักก่อนบดและหลังบดดังแสดงในรูปที่ 1 จากนั้นน าเถ้าหนักที่ได้ไปใช้เป็นวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์

แลนด์ ประเภทที่ 1 ในอตัราส่วนการแทนที่ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยน า้หนัก ใช้อตัราส่วนน า้ต่อวัสดุประสาน 

(ปูนซีเมนต์ และเถ้าหนัก) เท่ากบั 0.5 และใช้อตัราส่วนทรายต่อวัสดุประสาน เท่ากบั 2.5 ในการผสมจะให้เครื่องผสม

ปูนที่มคีวามเรว็รอบ 140±5 รอบต่อนาท ีและ 285±10 รอบต่อนาท ีท าการผสมตามมาตรฐานการเตรียมชิ้นงาน โดยใช้

เวลาผสมรวม 4 นาท ี(อตัราส่วนผสมที่ใช้ในงานวิจัยนี้ดังแสดงในตารางที่ 1) จากนั้นจะน ามอร์ตาร์ที่ผสมเสรจ็แล้วหล่อ

เข้าแบบหล่อขนาด 50x50x50 ลูกบาศก์มิลลิเมตร โดยแบ่งเป็น 3 ชั้น ในแต่ละชั้นต าด้วยแท่งต า 32 ครั้ง เพ่ือไล่

ฟองอากาศ จากนั้นปาดผิวมอร์ตาร์ให้เรียบ คลุมด้วยพลาสติกเพ่ือป้องกนัการระเหยของน า้ ชิ้นงานมอร์ตาร์จะถูกถอด

แบบเมื่อผ่านไปแล้ว 24 ชั่วโมง แล้วจึงน ามอร์ตาร์ไปแช่ในน า้เพ่ือให้ปฏกิริิยาเกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

 
รูปท่ี 1 โครงสร้างทางจุลภาคของ (ก) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (PC), (ข) เถ้าหนักที่ยังไม่ผ่านการบด และ  

(ค) เถ้าหนักที่ผ่านการบดแล้ว ที่ 24 ช่ัวโมง (BA) 
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ชิ้นงานมอร์ตาร์จะถูกน าไปทดสอบก าลังอดัที่ระยะเวลาในการบ่มที่ 7, 14 และ 28 วัน โดยจะใช้ชิ้นงาน 3 ก้อน

ตัวอย่าง แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย ในส่วนของการทดสอบความหนาแน่น การดูดซึมน า้ และค่าความพรุน จะท าทดสอบตาม

มาตรฐาน ASTM C643 [American society for testing and material. (2006)] แล้วค านวณค่าดังสมการ 1 - 3 โดยที่ 

A เป็นมวลแห้งชั่งในอากาศ มีหน่วยเป็น กรัม ส่วน B เป็นมวลผิวแห้งของมอร์ตาร์ที่ผ่านการแช่น า้ชั่งในอากาศ มีหน่วย

เป็น กรัม C เป็นมวลของมอร์ตาร์ที่ชั่งในน า้ มหีน่วยเป็นกรัม และ  เป็นค่าความหนาแน่นของน า้ มค่ีาเท่ากบั 1 กรัมต่อ

ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร 

ความหนาแน่น (กรัม/ซม.
3
)  = |

𝐴

(𝐴−𝐶)
| × 𝜌    (1) 

การดูดซึมน า้ (ร้อยละ)  = |
(B−A)

A
| × 100     (2) 

ความพรนุ (ร้อยละ)  = |
(𝐵−𝐴)

(𝐵−𝐶)
| × 100   (3) 

 

ตารางที่ 1 อตัราส่วนผสมที่ใช้ในการทดลอง 

สูตร 
ปริมาณที่ใช ้(รอ้ยละโดยน ้าหนกั) 

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เถ้าหนัก 

PC 100 0 

10BA 90 10 

20BA 80 20 

30BA 70 30 

40BA 60 40 

*อตัราส่วนน า้ต่อวัสดุประสาน = 0.5, อตัราส่วนทรายต่อวัสดุประสาน = 2.5 

 

ผลการศึกษา 

ค่าก าลงัอดั 

ในการทดลองได้ศึกษาการพัฒนาก าลังอัดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเถ้าหนักที่ผ่านการบดเป็นเวลา 24 

ชั่วโมงโดยใช้เถ้าหนักทดแทนปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยท าการเปรียบเทียบค่าก าลังอัด

เฉล่ียจากตัวอย่างชิ้นงานละ 3 ก้อน แล้วท าการเปรียบเทยีบค่ากบัมอร์ตาร์ควบคุม (สตูร PC) ดังแสดงในรูปที่ 2 พบว่า

ปูนซีเมนตม์อร์ตาร์ทุกสตูรมแีนวโน้มที่ค่าก าลังอดัเพ่ิมขึ้นเมื่อระยะเวลาในการบ่มเพ่ิมขึ้น โดยปูนซีเมนตม์อร์ตาร์ล้วนจะมี

ค่าก าลังอดัเฉล่ียเท่ากบั 48.7, 53.7 และ 63.7 เมกะปาสคาล ที่ระยะเวลาในการบ่มที่ 7, 14 และ 28 วันตามล าดบั ทั้งนี้

เนื่องจากการท าปฏิกิริยาของปูนซีเมนต์กับน ้า (ปฏิกิริยาไฮเดรชัน) ต้องอาศัยระยะเวลาในการท าปฏิกิริยาเพ่ือให้

โครงสร้างของปูนซีเมนต์ยึดประสานกัน เมื่อท าการทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยเถ้าหนักในอัตราส่วนที่เพ่ิมขึ้น

พบว่าแนวโน้มของก าลังอดัของมอร์ตาร์มีค่าลดลง ทั้งนี้ เนื่องจากการลดปริมาณปูนซีเมนตล์งซึ่งเป็นตวัหลักที่ให้ความแขง็

กบัโครงสร้าง อกีทั้งลักษณะทางกายภาพของเถ้าหนักที่มีความพรุนมากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เมื่อน ามาใช้ทดปทน

ปูนซีเมนต์จึงส่งผลต่อค่าก าลังอดัโดยตรง Targan (2003) แต่อย่างไรกต็ามในสตูรที่มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ด้วยเถ้าหนักร้อยละ 10 มีค่าก าลังอดัเท่ากบั 50.0, 55.7 และ 64.3 เมกะปาสคาล ที่ระยะเวลาในการบ่มที่ 7, 14 และ 

28 วัน ตามล าดบั ทั้งนี้ จะเหน็ว่าค่าก าลังอดัเฉล่ียที่ได้มค่ีามากกว่าปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดค์วบคุม  
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รูปท่ี 2 ก าลังอดัของปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าหนักที่ผ่านการบดที่เวลา 24 ที่อตัราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 0-40 

 

 เมื่อพิจารณาค่าก าลังอัดสัมพัทธ์ของมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าหนักเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ล้วน ดังแสดงใน

ตารางที่ 2 พบว่ามอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าหนักร้อยละ 10 มค่ีาร้อยละก าลังอดัสมัพัทธเ์ท่ากบั 103, 104 และ 101 ที่ระยะเวลา

ในการบ่ม 7, 14 และ 28 วัน ตามล าดบั ซึ่งจะเหน็ว่ามค่ีาก าลังอดัสงูกว่ามอร์ตาร์ควบคุม นอกจากนี้ พิจารณาสตูร 20BA 

จะเหน็ว่าก าลังอดัของมอร์ตาร์มีค่าอยู่ประมาณร้อยละ 84 - 86 ของก าลังอดัของมอร์ตาร์ควบคุม ส่วนในการทดแทนที่

ร้อยละ 30-40 ให้ค่าก าลังอดัที่ต ่าเกนิไป คืออยู่ในช่วงร้อยละ 47 - 61 ของก าลังอดัของมอร์ตาร์ควบคุม อย่างไรกต็าม

เมื่อพิจารณาจากค่าก าลังอัดแล้วในการใช้งานเถ้าหนักเพ่ือทดแทนปูนซีเมนต์สามารถใช้งานได้ไม่เกินร้อยละ 20 โดย

น า้หนักของปูนซีเมนต์ 

 

ตารางที่ 2 ก าลังอดัสมัพัทธท์ี่ระยะเวลาการบ่ม 7, 14 และ 28 วัน เทยีบกบัมอร์ตาร์ควบคุม 
 

สตูร ร้อยละก าลังอดัสมัพัทธ ์

7 วัน 14 วัน 28 วัน 

PC 100 100 100 

10BA 103 104 101 

20BA 84 87 86 

30BA 55 58 61 

40BA 47 58 55 

 

ความหนาแน่น 

จากการทดสอบความหนาแน่นของมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าหนักที่ผ่านการบ่มในน า้ที่ระยะเวลา ต่างๆ (ดงัแสดงในรปู

ที่ 3) พบว่าความหนาแน่นของปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าหนักที่ผ่านการบดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในทุกระยะเวลาการ

บ่มม ีค่าประมาณ 2.05 – 2.37 กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนตเิมตร ซึ่งมค่ีาใกล้เคยีงกบัค่าความหนาแน่นของปูนซีเมนตม์อร์ตาร์

ควบคุม ทั้งนี้ ค่าความหนาแน่นของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ที่ยังไม่ท าปฏกิริิยาจะเท่ากบั 3.15 กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนตเิมตร 

ซึ่งเป็นความหนาแน่นของเฟสแคลเซียมซิลิเกตในปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ เมื่อปูนซีเมนต์ท าปฎิกิริยากับน ้าจะได้เป็น
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ผลิตภัณฑไ์ฮเดรชัน เช่นเกดิเป็นเฟสแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรท และแคลเซียมซัลโฟอะลูมิเนตไฮเดรท เ ป็นต้น ซึ่งมีความ

หนาแน่นอยู่ในช่วงประมาณ 2.30– 2.60 กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนตเิมตร [Mindess. (2003)] 

 
รูปท่ี 3 ความหนาแน่นของมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าหนักที่ผ่านการบดด้วยเมด็บดเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 

 

ความพรุน 

การทดสอบค่าความพรุนของมอร์ตาร์ตามมาตรฐาน ASTM C642 (American society for testing and 

material. (2006)) ผลดงัรปูที่ 4 พบว่าค่าความพรนุของมอร์ตาร์มค่ีาลดลงตามระยะเวลาในการบ่มที่เพ่ิมขึ้น โดยพบว่ามี

ค่าความพรุนเท่ากบัร้อยละ 7.5-11.8 ที่ระยะเวลาบ่มที่ 7 วัน และมีค่าลดลง เป็นร้อยละ 4.1 - 9.8 และ 1.6 - 7.8 ที่

ระยะเวลาในการบ่มที่ 14 และ 28 ตามล าดบั ทั้งนี้ เนื่องจากผลิตภัณฑท์ี่เกดิจากการท าปฏกิริิยาของปูนซีเมนตท์ี่ระยะเวลา

ในการบ่มที่เพ่ิมขึ้น จะไปอุดช่องว่างระหว่างปูนซีเมนต์ และช่องว่างระหว่างปูนซีเมนต์กบัทราย ท าให้ค่าความพรุนลดลง 

(ปริญญา (2006)) 

ในส่วนของการพิจารณาผลของการแทนที่เถ้าหนักต่อค่าความพรนุของมอร์ตาร์ พบว่าเมื่อแทนที่เถ้าหนักเพ่ิมขึ้น

ค่าความพรุนของมอร์ตาร์จะมีค่าเพ่ิมขึ้ น เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเถ้าหนักมีความพรุนตัวสูงเมื่อเทียบกับ

ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ เมื่อท าการผสมเข้าไปในมอร์ตาร์จึงท าให้ความพรนุเพ่ิมขึ้น  

 
รูปท่ี 4 ความพรนุของมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าหนักที่ผ่านการบดด้วยเมด็บดเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
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การดูดซึมน ้ า 

 จากรูปที่ 5 แสดงผลการทดสอบการดูดซึมน า้ของมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าหนักในอัตราส่วนร้อยละ 0 - 40 ตาม

มาตรฐาน ASTM C642 พบว่าค่าการดูดซึมน า้ของมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าหนักมีค่าสงูกว่ามอร์ตาร์ควบคุม และมีแนวโน้มที่

สูงขึ้นเมื่อปริมาณการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยเถ้าหนักเพ่ิมขึ้น เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเถ้าหนักที่มี

ความพรุนตัวสงู เมื่อเพ่ิมปริมาณเถ้าหนักในมอร์ตาร์จึงท าให้การดูดซึมน า้เพ่ิมมากขึ้น เมื่อพิจารณาผลของระยะเวลาใน

การบ่มต่อค่าการดูดซึมน า้ของมอร์ตาร์พบว่าค่าการดูดซึมน า้มีค่าลดลงเมื่อระยะเวลาในการบ่มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการท า

ปฏกิริิยาของปูนซีเมนต์และเถ้าหนักในช่วง 7 วัน แรกยังมีน้อย จึงท าให้เกดิช่องว่างระหว่างอนุภาคของปูนซีเมนต์ และ

ระหว่างปูนซีเมนต์กบัทราย Targan. (2003) และ Mindess. (2003) อย่างไรกต็ามจะเหน็ว่าทศิทางของค่าการดูดซึมน า้

จะแปรผันตรงกบัความพรุน เนื่องจากเมื่อมีความพรุนมากจะท าให้มอร์ตาร์ดูดซึมน า้ได้มากเพราะน า้จะเข้าไปแทรกอยู่

บริเวณรพูรนุในมอร์ตาร์นั่นเอง  

 

 
รูปท่ี 5 การดูดซึมน า้ของมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าหนักที่ผ่านการบดด้วยเมด็บดเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาอทิธพิลของเถ้าหนักต่อสมบัติทางกล และสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนต์มอร์ตาร์สามารถ

สรุปได้ว่า เถ้าหนักที่ผ่านการปรับปรุงคุณสมบัติด้วยการบดด้วยเมด็บอลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อทดแทนปูนซีเมนตด้์วย

เถ้าหนักในอตัราส่วนที่เพ่ิมขึ้นค่าก าลังอดัของปูนซีเมนต์มอร์ตาร์มีค่าลดลงทุกระยะเวลาในการบ่ม ค่าความหนาแน่นของ

มอร์ตาร์ทุกสูตรมีค่าไม่ต่างกันมาก ส่วนค่าการดูดซึมน ้า และค่าความพรุนของมอร์ตาร์มีความสัม พันธ์ไปในทิศทาง

เดยีวกนั โดยพบว่ามค่ีามากขึ้นเมื่ออตัราการแทนที่เถ้าหนักเพ่ิมขึ้น จากผลทดลองจะเหน็ได้ว่าอตัราการแทนที่เถ้าหนักใน

อัตราส่วนร้อยละ 10 สามารถที่จะน าไปใช้งานได้ ซึ่งพิจารณาจากค่าก าลังอัดที่มีค่าสูงกว่ามอร์ตาร์ควบคุม และค่าการ

ตรวจสอบอื่นๆ มีค่าใกล้เคียงกบัมอร์ตาร์ควบคุมที่สดุ แต่อย่างไรกต็ามกค็วรที่จะศึกษาการหดตัวของมอร์ตาร์ และการ

ต้านทานต่อซัลเฟตเพ่ิมเตมิ   
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การตรวจหาเช้ือ Streptococcus suis ในหมูดิบจากตลาดสด อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
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บทคดัย่อ 

เช้ือสเตรพ็โตคอ็กคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เป็นแบคทเีรียก่อโรคที่มีการติดต่อจากสตัว์สู่คน สามารถก่อให้เกดิภาวะเยื่อหุ้ม

สมองอักเสบ ภาวะช็อกจากการติดเช้ือในกระแสเลือด และไข้หูดับ การติดเช้ือในคนเกิดจากหมูเป็นพาหะโดยการสมัผัสและการบริโภคหมูที่

ปรุงไม่สุก เช่น ลาบ หลู้ ซ่ึงพบได้มากในภาคเหนือของประเทศไทย ในการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาเช้ือ S. suis ที่ปนเป้ือนใน

ตัวอย่างหมูดิบและเลือดหมูดิบ โดยสุ่มเกบ็ตัวอย่างหมูดิบ 3 ชนิด ได้แก่ หมูสนันอก เลือดและตับ จากร้านขายหมูจ านวน 11 ร้าน จาก 7 

ตลาดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม พ.ศ.2556 ท าการตรวจนับจ านวนจุลินทรีย์ (total colony 

count) และตรวจหาเช้ือ S. suis ด้วยวิธี modified Cheung’s method และวิธี Todd-Hewitt broth method แล้วตรวจยืนยันด้วยวิธี MALDI-

TOF MS ในการตรวจนับจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดพบว่าตัวอย่างเลือดและตับมีจ านวนจุลินทรีย์ปนเป้ือนสงูกว่าเกณฑค์ุณภาพทางจุลชีววิทยา

ของอาหารที่ก าหนดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (5x106 CFU/g) จ านวน 4 ร้าน และไม่พบเช้ือ S. suis ในตัวอย่างหมูดิบจากทั้ง 11 ร้าน 

แต่พบเช้ือแบคทีเรียที่ให้ลักษณะใกล้เคียงกับ S. suis เมื่อตรวจยืนยันด้วยวิธี MALDI-TOF MS พบเป็นเช้ือ Vagococcus fluvialis ซ่ึงมี

รายงานการติดเช้ือในคน นอกจากนี้ ยังพบเช้ือแบคทีเรียชนิดอื่น  เช่น Escherichia coli Proteus mirabilis Staphylococcus aureus ซ่ึงเช้ือ

เหล่าน้ีบ่งบอกถึงสขุอนามัยที่ไม่สะอาดเพียงพอในร้านขายหมู รวมทั้งขั้นตอนการช าแหละหมู เมื่อมีการบริโภคหมูที่ปนเป้ือนเช้ือดังกล่าวที่

ปรงุไม่สกุจึงมีโอกาสเสี่ยงในการติดเช้ือได้  

 

ค าส าคญั: สเตรพ็โตคอ็กคัส ซอูสิ  หมูดิบ  พิษณโุลก 

 

Abstract 

Streptococcus suis is a zoonotic bacterial pathogen which causes meningitis, septicemia and hearing loss. It can be transmitted 

to human being by direct contact with swine and consumption of contaminated raw pork especially northern Thai traditional cuisine 

“Lap-Loo”. The objective of this study is to detect S. suis from raw pork samples in fresh-food markets. We detected S. suis from 

raw pork samples such as loin, blood, and liver. These samples were collected from 11 stalls in 7 markets in Amphoe Mueang, 

Phitsanulok, from May to July, 2013. Three processing methods used to detect S. suis were the total colony count, modified Cheung’s 

method, and Todd-Hewitt broth method. MALDI-TOF MS was performed the confirmatory test. The results showed that the total 

colony count of blood and liver samples from 4 stalls were higher than standard criteria (5x106cfu/g). All samples were not found S. 

suis, but there were found alpha-hemolysis colonies which the results of Gram’s stain and biochemical test were similar to S. suis. 

Besides, the confirmation test was performed by MALDI-TOF MS; it was Vagococcus fluvialis. However, Vagococcus fluvialis was 

detected in these samples and it has been reported that there were human infections. Moreover, other strains of bacterial contaminated 

in the samples were Escherichia coli, Proteus mirabilis, and Staphylococcus aureus. These organisms are indicated poor sanitation and 

hygiene in both of processing raw pork and cleaning of market stalls. 

 

Keywords: Streptococcus suis, Raw pork, Phitsanulok 
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บทน า 

 เชื้ อ Streptococcus suis เป็นแบคทเีรียก่อโรคที่มีการติดต่อจากสตัว์สู่คน (zoonosis) สามารถก่อให้เกดิโรคติด

เชื้ อในคนโดยมีลักษณะอาการทางคลินิกหลายรปูแบบ เช่น เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ (meningitis), ภาวะชอ็กจากการติดเชื้อ

ในกระแสเลือด (septicemia), ข้ออกัเสบ (arthritis) และการตดิเชื้อของเนื้ อเยื่อใต้ผวิหนงั (cellulitis) เป็นต้น นอกจากนี้

ยังท าให้เกดิความผิดปกติของการได้ยินที่เรียกว่าไข้หูดับ การติดเชื้ อ S. suis ในคนเกดิจากหมูซึ่งเป็นพาหะ คนสามารถ

ตดิเชื้อจากหมูโดยการสมัผสัและการบริโภคหมูที่ปรงุไม่สกุ (Higgins, & Gottschalk, 1990; Srifuengfung, 2009) 

 ในปี ค.ศ.1954 มีรายงานการพบเชื้ อ S. suis คร้ังแรกในหมูที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศอังกฤษ 

หลังจากนั้นมีการรายงานการติดเชื้ อในคนครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1968 ที่ประเทศเดนมาร์กโดยพบผู้ป่วยติดเชื้ อในกระแส

เลือดและเยื่ อหุ้มสมองอักเสบ (Perch, et al., 1968) ในการระบาดใหญ่เกิดขึ้ นเมื่อปี ค.ศ.2005 ที่มณฑลเสฉวน 

ประเทศจีน โดยมีรายงานผู้ ป่วยจ านวน 215 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ ป่วยเยื่อหุ้มสมองอักเสบและติดเชื้ อในกระแสเลือด 

(Srifuengfung, 2009) ส าหรับในประเทศไทยมรีายงานคร้ังแรกโดยพบผู้ป่วยเยื่อหุ้มสมองอกัเสบจ านวน 2 รายที่ตดิเชื้ อ 

S. suis ในปี พ.ศ.2530 จากโรงพยาบาลรามาธบิด ี(Phuapradit, 1987) หลังจากนั้นมกีารระบาดและมผีู้เสยีชีวิตจากโรค

นี้ โดยเฉพาะจังหวัดในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ได้แก่ แพร่ เพชรบูรณ ์ล าปาง เชียงใหม่ ล าพูน 

สโุขทยั นอกจากนี้ ยังเกดิการระบาดครั้ งใหญ่ที่อ  าเภอภซูาง จังหวัดพะเยาในปี พ.ศ.2550 จ านวน 9 ราย และในปี พ.ศ. 

2553 อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา พบผู้ ป่วยจ านวน 31 ราย (ไชยนันท,์ อรชร, และอนุพงษ์, 2555) ข้อมูลทางระบาด

วิทยาของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย เมื่อปี  พ.ศ.2556 พบผู้ ป่วยจ านวน 

188 ราย และปี พ.ศ.2557 จ านวน 228 ราย ในปี พ.ศ.2556 จังหวัดพิษณโุลกพบผู้ป่วยจ านวน 6 ราย จากอ าเภอเมือง 

3 ราย และจากอ าเภอวัดโบสถ์ อ าเภอพรหมพิราม และอ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอละ 1 ราย (ส านักระบาดวิทยา กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2556 และ 2557) 

 เชื้อ S. suis จัดเป็น gram positive facultative anaerobe โดยมลีักษณะรปูร่างกลมเรียงตวัเป็นคู่ (in pairs) หรือ

เป็นสายสั้นๆ (short chains) สามารถย่อยสลายเมด็เลือดแดงแบบ alpha-hemolysis บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด blood agar 

ในการจัดกลุ่มแบบ Lancefield groups เชื้ อ S. suis ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม R, S และ T (Wertheim, et al., 2009) นอกจากนี้

ยังสามารถแบ่งเชื้ อออกเป็น 35 serotypes ตามลักษณะของ polysaccharide capsular antigens โดยเชื้ อ S. suis serotype 

2 พบก่อโรคทั้งในคนและหมูบ่อยที่สุด (Gottschalk, & Segura, 2000) ส าหรับการวินิจฉัยผู้ป่วยที่ติดเชื้ อจาก S. suis 

นั้นแพทย์จะวินิจฉัยโดยอาศัยลักษณะอาการต่างๆ ได้แก่ การมไีข้ ปวดศีรษะรนุแรง ปวดเบ้าตาทั้ง 2 ข้าง ตลอดจนการได้

ยินลดลงร่วมกับการซักประวัติที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสหมูของผู้ป่วย เช่น การช าแหละหมู การท างานในโรงฆ่าสัตว์ 

เกษตรกรผู้เล้ียงหมู และที่พบเป็นสาเหตุส าคัญในการระบาดในประเทศไทย ได้แก่ การมีประวัติการรับประทานเนื้ อหมู

ดิบ เลือดหมูดบิ ส าหรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏบิัติการอาศัยจากการเพาะแยกเชื้ อ S. suis จากสิ่งส่งตรวจเช่น น า้ไข

สนัหลัง เลือด น า้เจาะข้อ และน า้ในช่องท้อง เป็นต้น ตลอดจนใช้การทดสอบทางชีวเคมเีบื้องต้นในการวินิจฉัยแยกเชื้อ S. 

suis จากกลุ่ม Streptococci อื่นๆ ได้แก่ optochin susceptibility test, Voges–Proskauer (VP) test, esculin hydrolysis 

test, 6.5% NaCl test และ carbohydrate fermentation test เป็นต้น (Wertheim, et al., 2009) 

 เนื่องจากการติดเชื้ อ S. suis ก่อให้เกิดอาการรุนแรงทั้งเยื่อหุ้มสมองอักเสบและภาวะชอ็กจากการติดเชื้ อใน

กระแสเลือด ตลอดจนการติดเชื้ อดังกล่าวมีผลท าให้การได้ยินลดลงอย่างถาวร อกีทั้งสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

และกระทรวงสาธารณสขุจัดให้โรคติดเชื้ อ S. suis เป็นโรคติดเชื้ อที่มีความส าคัญต่อสาธารณชนในประเทศไทยและต้อง

เฝ้าระวัง จากที่ผ่านมามีการระบาดในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือเนื่องจากมีพฤตกิรรมการบริโภคเนื้อหมูดบิ

และเลือดหมูดิบที่เรียกว่าหลู้หรือลาบเลือดดิบที่อาจปนเป้ือนเชื้ อ S. suis ในอาหารดังกล่าวโดยเนื้ อหมูดิบและเลือดหมู

ดิบอาจมีการปนเป้ือนของเชื้ อในขั้นตอนการช าแหละหมูในโรงฆ่าสตัว์ตลอดจนการขนส่งหมูดิบมายังร้านขายหมู ซึ่งเป็น

สาเหตสุ าคญัในการตดิเชื้อ (Kerdsin, et al., 2009; Padungtod, et al., 2010; Kerdsin, et al., 2011; Takeuchi, et al., 

2012) และยังไม่มรีายงานหรืองานวิจัยใดที่ท าการเกบ็ตวัอย่างจากหมูดบิและเลือดหมูดบิในประเทศไทยเพ่ือตรวจหาเชื้ อ 

S. suis มเีพียงการรายงานการพบเชื้อ S. suis จากหมูเลี้ยงในฟาร์มในภาคเหนือ โดยการป้ายเกบ็ตวัอย่างจากต่อมน า้ลาย
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และต่อมทอนซิลของหมูมาตรวจหาเชื้อซึ่งผลการศึกษาดงักล่าวพบเชื้อ S. suis ในตวัอย่างจ านวน 7 ตวัอย่าง จากทั้งหมด

จ านวน 105 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 6.67 ในจังหวัดพิษณโุลก (Lakkitjaroen, et al., 2011) ดงันั้นในการวิจัยนี้ผู้วิจยัจะ

ท าการตรวจหาเชื้อ S. suis ในหมูดบิและเลือดหมูดบิจากร้านขายหมูในตลาดสดอ าเภอเมอืง จังหวัดพิษณโุลก  

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. การเก็บตวัอย่าง 

เกบ็ตัวอย่างโดยสุ่มจากร้านขายหมูทั้งหมด 11 ร้าน ในตลาดสดจ านวน 7 ตลาด ได้แก่ ตลาดร่วมใจอาคาร 1 

จ านวน 2 ร้าน ตลาดร่วมใจอาคาร 2 จ านวน 1 ร้าน ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดใต้) จ านวน 2 ร้าน ตลาดเทศบาล 4 (ตลาด

โคกมะตูม) จ านวน 2 ร้าน ตลาดเทศบาล 5 (ตลาดบ้านคลอง) จ านวน 2 ร้าน ตลาดบ้านใหม่ จ านวน 1 ร้าน และตลาด

หัวรอ จ านวน 1 ร้านซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ  าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก โดยใน 1 ร้านเกบ็ตัวอย่างจากหมู 3 ตัวอย่าง ได้แก่ 

เนื้ อหมูสันนอก เลือด และตับ ตัวอย่างละไม่น้อยกว่า 300 กรัมหรือมิลลิลิตรต่อ 1 ร้าน โดยน าตัวอย่างใส่ภาชนะที่มี

อณุหภมูปิระมาณ 4 - 8 องศาเซลเซียสเพ่ือรักษาสภาพของตวัอย่างที่เกบ็มาในระหว่างการน าส่ง  

2. การตรวจนบัจ านวนจุลินทรีย ์(Total colony count) 

ตัวอย่างเนื้อหมูสนันอกและตับใช้กรรไกรปราศจากเชื้ อตัดตวัอย่างเป็นชิ้นเลก็ๆ สุ่มตัวอย่างมาจ านวน 50 กรัม 

ส่วนตัวอย่างเลือดหมู ดูดตัวอย่างปริมาตร 50 มิลลิลิตร จากนั้นเติม Butterfield’s buffered phosphate diluent (BBPD) 

450 มิลลิลิตร จากตัวอย่างทั้งหมด 3 ชนิดจะได้สารละลายเนื้อเดียวกนั (homogenized sample) ที่เจือจาง 1:10 ท าการ

เจือจาง homogenized sample ต่อโดยวิธี Ten-fold serial dilution เป็น 1:10
2
, 1:10

3 
และ 1:10

4
ตามล าดับ ดูดสาร 

ละลายแต่ละ dilution ปริมาตร 0.1 มลิลิลิตร ใส่ลงบน plate count agar แล้วท าการ spread plate โดยท าการทดสอบแบบ 

triplicate จากนั้นน าไปบ่มที่อณุหภมู ิ35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง โดยนับจ านวนโคโลนีที่อยู่ในช่วง 25 – 250 

โคโลนี /plate และรายงานผลเป็นค่า CFU/g  

3. การตรวจหาเช้ือ S. suis โดยวิธี modified Cheung’s method (Cheung, et al., 2008) 

ตัวอย่างเนื้อหมูสนันอกและตับใช้กรรไกรปราศจากเชื้ อตัดตวัอย่างเป็นชิ้นเลก็ๆ สุ่มตัวอย่างมาจ านวน 50 กรัม 

ส่วนตัวอย่างเลือดหมู ดูดตัวอย่างปริมาตร 50 มิลลิลิตร จากนั้นเติม brain heart infusion broth (BHIB) 450 มิลลิลิตร 

จากตัวอย่างทั้งหมด 3 ชนิดจะได้สารละลายเนื้ อเดียวกัน (homogenized sample) ที่ เจือจาง 1:10 ท าการเจือจาง 

homogenized sample ต่อโดยวิธ ีTen-fold serial dilution โดยใช้ BBPD ให้ได้ dilution เป็น 1:10
2
และ 1:10

3
ตามล าดบั 

ท าการตรวจหาค่า MPN (most probable number) โดยดูดมาปริมาตร 1 มิลลิลิตร จากแต่ละ dilution ใส่ลงในหลอด 

BHIB ปริมาตร 9 มิลลิลิตร น าหลอด MPN ทั้ง 9 หลอดไปบ่มที่อุณหภมูิ 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หากมี

การเจริญของแบคทเีรียจะเหน็ลักษณะขุ่นในอาหารเลี้ยงเชื้อ BHIB น าหลอดที่ขุ่นมาทดสอบหาเชื้อโดยใช้ sterile loop จุ่ม

ลงไปในอาหาร BHIB แล้วน ามาลงบน blood agar ด้วยวิธี streak plate แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ใน

สภาวะที่ม ี5% CO2 เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง  

เมื่อพบโคโลนีบน blood agar มีลักษณะการสลายเมด็เลือดแดงแบบ alpha- hemolysis ให้น าโคโลนีนั้นไปย้อม

สีแกรมและน าไปทดสอบลักษณะทางชีวเคมีประกอบด้วย catalase test, 6.5% NaCl, esculin hydrolysis test, optochin 

susceptibility test, Voges–Proskauer (VP) test และ  carbohydrate fermentation test ( trehalose test, raffinose test) 

เชื้อ S. suis จะให้ผลการทดสอบดงัตาราง 1 รายงานปริมาณเชื้อเป็นค่า MPN โดยเทยีบจากตารางมาตรฐาน MPN (Food 

and Drug Administration (U.S.), 2010) 

4. การตรวจหาเช้ือ S. suis โดยใช ้Todd–Hewitt broth method (Ip, et al., 2007) 

ตัวอย่างเนื้อหมูสนันอกและตับใช้กรรไกรปราศจากเชื้ อตัดตวัอย่างเป็นชิ้นเลก็ๆ สุ่มตัวอย่างมาจ านวน 50 กรัม 

ส่วนตัวอย่างเลือดหมู ดูดตัวอย่างปริมาตร 50 มิลลิลิตร จากนั้นเติม Todd–Hewitt broth 450 มิลลิลิตร จากตัวอย่าง

ทั้งหมด 3 ชนิดจะได้สารละลายเนื้ อเดียวกัน  (homogenized sample) ที่เจือจาง 1:10 ท าการเจือจาง homogenized 

sample โดยวิธี Ten-fold serial dilution โดยใช้ Todd–Hewitt broth ให้ได้ dilution เป็น 1:10
2
และ 1:10

3
ตามล าดับ 



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

- 251 - 

 

น าไปบ่มที่อณุหภมู ิ35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 – 48 ชั่วโมง ท าการทดสอบที่เวลา 24 และ 48 ชั่วโมง โดยใช้ sterile 

loop จุ่มอาหารน ามา streak บน blood agar น าไปบ่มที่อณุหภมู ิ35 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่ม ี5% CO2เป็นเวลา 18 - 

24 ชั่วโมง เมื่อพบโคโลนีบน blood agar มีลักษณะโคโลนีมีการสลายเมด็เลือดแดงแบบ alpha-hemolysis ให้น าโคโลนี

นั้นไปย้อมสแีกรมและน าไปทดสอบลักษณะทางชีวเคมเีช่นเดียวกบัวิธ ีmodified Cheung’s method รายงานผลเป็น พบ / 

ไม่พบ เชื้อ S. suis 

5. การตรวจยืนยนัเช้ือ S. suis 

เมื่อตรวจพบเชื้ อ S. suis แล้วจะท าการตรวจยืนยันด้วย Matrix–assisted laser desorption/ionizationtime-of–

flight mass spectrometry (MALDI–TOF MS) โดยท าการเพาะเชื้ อลงบน blood agar แล้วส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการ 

จุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชาพยาธวิิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ีมหาวิทยาลัยมหิดล 

6. เช้ือควบคุมคุณภาพ 

 เชื้ อ S. suis serotype 2 DMSC NO. 23161 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ เพ่ือใช้ใน

การควบคุมคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อและการทดสอบทางชีวเคมี 

 

ตาราง 1 แสดงผลการย้อมสแีกรมและการทดสอบทางชีวเคมีของเช้ือ S. suis 
 

ช่ือการทดสอบ ผลการทดสอบ 

Gram’s stain Gram positive cocci (in pairs หรือ short chains) 

Catalase test Negative 

6.5% NaCl Negative 

Esculin hydrolysis test Positive 

Optochin susceptibility test Resistance (< 14mm.) 

Voges–Proskauer (VP) test Negative 

Trehalose test Positive 

Raffinose test Positive 

 

ผลการศึกษา 

 การตรวจนับจ านวนจุลินทรีย์ในตัวอย่างเนื้อหมูสนันอกพบจ านวนจุลินทรีย์อยู่ระหว่าง 0.0044 x 10
6 
ถึง 1.2 x 

10
6 
CFU/g ในตัวอย่างเลือดพบจ านวนจุลินทรีย์อยู่ระหว่าง 0.0071 x 10

6 
ถึง > 50 x 10

6 
CFU/g และในตัวอย่างตับ

พบจ านวนจุลินทรีย์อยู่ระหว่าง 0.0066 x 10
6 
ถึง 24.7 x 10

6 
CFU/g เมื่อเปรียบเทียบจ านวนจุลินทรีย์ในตัวอย่างเนื้ อ

หมูสันนอก เลือด และตับ พบว่าตัวอย่างเลือดมีจ านวนจุลินทรีย์สูงกว่าตัวอย่างตับและเนื้ อหมูสันนอกตามล าดับ ใน

ตัวอย่างเลือดพบว่าตลาดโคกมะตูม ร้าน D1 ตลาดบ้านคลอง ร้าน E1 และตลาดบ้านใหม่ ร้าน F มีจ านวนจุลินทรีย์สูง

กว่า 5 x 10
6 
CFU/g ตามเกณฑค์ุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสมัผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสขุ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ, 2553) ในตวัอย่างตบัพบว่าตลาดหัวรอ ร้าน G 

มีจ านวนจุลินทรีย์สงูกว่าเกณฑคุ์ณภาพ ในขณะที่ตัวอย่างเนื้ อหมูสนันอก จากทั้งหมด 11 ร้าน มีร้าน E1 จากตลาดบ้าน

คลองที่มจี านวนจุลินทรีย์มากที่สดุเท่ากบั 1.2 x 10
6 
CFU/g แต่ไม่เกนิเกณฑคุ์ณภาพที่ก  าหนด ดงัแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2 ผลการตรวจนับจ านวนจุลินทรีย์ (Total colony count) จากตัวอย่างเนื้ อหมูสันนอก เลือดและตับทั้งหมด 11 ร้าน จากตลาด 7 

ตลาด ในอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 
 

ตลาด รา้น 
จ านวนจุลินทรีย ์(CFU/g) 

เนื้ อหมูสนันอก  เลือด  ตบั 

ตลาดเทศบาล 1 
A1 0.0072 x 106 > 0.5 x 106 0.0097 x 106 

A2 0.34 x 106 > 0.5 x 106 > 0.5 x 106 

ตลาดร่วมใจ อาคาร 2 B 0.288 x 106 > 0.5 x 106 0.04 x 106 

ตลาดร่วมใจ อาคาร 1 
C1 0.36 x 106 0.029 x 106 0.041 x 106 

C2 0.0159 x 106 0.318 x 106 0.058 x 106 

ตลาดโคกมะตูม 
D1 0.0061 x 106 27.4 x 106 0.0066 x 106 

D2 0.0044 x 106 0.31 x 106 0.04 x 106 

ตลาดบ้านคลอง 
E1 1.2 x 106 13.9 x 106 0.057 x 106 

E2 0.0204 x 106 0.0071 x 106 1.35 x 106 

ตลาดบ้านใหม่ F - > 50 x 106 0.58 x 106 

ตลาดหัวรอ G 0.059 x 106 0.027 x 106 24.7 x 106 

 

การตรวจหาเชื้ อ S. suis ด้วยวิธี modified Cheung’s method ในตัวอย่างเนื้ อหมูสันนอก เลือด และตับ จาก

ตัวอย่างทั้งหมด 11 ร้าน ใน 7 ตลาด ให้ค่า MPN ของเชื้ อ S. suis < 3 MPN/g เนื่องจากไม่พบเชื้ อ S. suis แต่พบ

ลักษณะ alpha-hemolysis บน blood agar ในตัวอย่างเนื้ อหมูสนันอกจากตลาดโคกมะตูม ร้าน D1 และตลาดบ้านคลอง 

ร้าน E2 ในตัวอย่างเลือดจากตลาดร่วมใจอาคาร 1 ร้าน C1 ตลาดบ้านคลอง ร้าน E2 และตลาดบ้านใหม่ร้าน F และใน

ตวัอย่างตบัจาก ตลาดบ้านคลอง ร้าน E2 และตลาดหัวรอ ร้าน G เมื่อน ามาท าการย้อมสแีกรมพบลักษณะ gram positive 

cocci (diplococci) และให้ผลการทดสอบทางชีวเคมใีกล้เคยีงกบัเชื้อ S. suis  

การตรวจหาเชื้ อ S. suis ด้วยวิธีใช้ Todd–Hewitt broth method ในตัวอย่างเนื้ อหมูสนันอก เลือดและตับ จาก

ตัวอย่างทั้งหมด 11 ร้าน ใน 7 ตลาด ไม่พบเชื้ อ S. suis ปนเป้ือนในทุกตัวอย่าง แต่พบลักษณะ alpha-hemolysis บน 

blood agar ในตัวอย่างเนื้อหมูสนันอกจากตลาดร่วมใจอาคาร 1 ร้าน C2 และตลาดบ้านคลอง ร้าน E1 ในตัวอย่างเลือด

ตลาดบ้านคลอง ร้าน E1 และในตัวอย่างตับจากตลาดหัวรอ ร้าน G เมื่อน ามาท าการย้อมสีแกรมพบลักษณะ gram 

positive cocci (diplococci) และให้ผลการทดสอบทางชีวเคมใีกล้เคยีงกบัเชื้อ S. suis เช่นเดยีวกบัวิธ ีmodified Cheung’s 

method ดงัแสดงในตาราง 3 

การตรวจยืนยันโดยท าการเพาะเชื้ อลงบน blood agar แล้วส่งตรวจยังห้องปฏบิัติการจุลชีววิทยาคลินิก ภาควิชา

พยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทดสอบด้วยวิธี Matrix–assisted laser 

desorption/ionization time-of–flight mass spectrometry (MALDI–TOF MS) ใ ห้ ผลก า รต ร ว จยื น ยั น เ ป็ น เ ชื้ อ 

Vagococcus fluvialis  
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ตาราง 3 ผลการตรวจพบลักษณะโคโลนีของเช้ือแบคทเีรียที่ให้ alpha-hemolysis จากตัวอย่างเนื้อหมูสนันอก เลือดและตับ ด้วยวิธ ีmodified  

  Cheung’s method และวิธใีช้ Todd–Hewitt broth method 
 

ตลาด รา้น 
modified Cheung’s method Todd–Hewitt broth method 

เนื้ อหมูสนันอก เลือด ตบั เนื้ อหมูสนันอก เลือด ตบั 

ตลาดเทศบาล 1 
A1 - - - - - - 

A2 - - - - - - 

ตลาดร่วมใจ อาคาร 2 B - - - - - - 

ตลาดร่วมใจ อาคาร 1 
C1 - + - - - - 

C2 - - - + - - 

ตลาดโคกมะตูม 
D1 + - - - - - 

D2 - - - - - - 

ตลาดบ้านคลอง 
E1 - - - +  + - 

E2 + + + - - - 

ตลาดบ้านใหม่ F - + - - - - 

ตลาดหัวรอ G - - + - - + 

 

ในการตรวจหาเชื้ อ S. suis ด้วยวิธี modified Cheung’s method และวิธีใช้ Todd–Hewitt broth method ถึงแม้

จะไม่พบเชื้ อ S. suis ในตัวอย่างเนื้ อหมูสนันอก เลือดและตับ แต่ยังตรวจพบเชื้ อแบคทีเรียชนิดอื่นจ านวนหลายชนิดที่

สามารถก่อโรคได้ในตัวอย่างหมูดิบทั้งสามตัวอย่างใน 11 ร้าน จาก 7 ตลาด ทั้งแบคทเีรียแกรมบวกและแกรมลบ เช่น 

Proteus mirabilis Non-fermentative gram negative bacilli (NFB) Escherichia coli Klebseilla pneumoniae Klebseilla 

ozaenae Enterobacter spp. Acinetobacter baumannii Acinetobacter lwoffii และ  Staphylococcus aureus เ ป็นต้น  ดัง

แสดงในตาราง 4 และ 5 

 

ตาราง 4 ผลการวินิจฉัยแยกเช้ือแบคทเีรียชนิดอื่นจากตัวอย่างเนื้อหมูดิบ เลือด และตับ ในวิธ ีmodified Cheung’s method 
 

ตลาด รา้น 
ชนิดเช้ือที่พบโดยวิธี modified Cheung’s method 

เนื้ อหมูสนันอก    เลือด    ตบั 

ตลาดเทศบาล 1 

A1 Proteus spp. Proteus spp. Proteus spp. 

A2 

E. coli 

Proteus spp.  

NFB 

P. mirabilis Proteus spp. 

ตลาดร่วมใจ  

อาคาร 2 
B 

A. lwoffii  

Proteus spp.  

NFB 

Proteus spp. K. pneumoniae 

Proteus spp. 

ตลาดร่วมใจ  

อาคาร 1 

C1 

Proteus spp. Proteus spp.  

NFB 

 

Enterobacter spp.  

Proteus spp. 

NFB  

C2 
E. coli 

Proteus spp. 

Proteus spp. Proteus spp. 

ตลาดโคกมะตูม 

D1 

Proteus spp. E. coli 

Proteus spp. 

NFB 

E. coli 

Proteus spp. 

D2 
Proteus spp. Proteus spp.  

NFB 

E. coli 

Proteus spp. 

ตลาดบ้านคลอง E1 K. pneumoniae Proteus spp.  Proteus spp.  
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Proteus spp. NFB NFB 

E2 

K. pneumoniae 

Proteus spp. 

Proteus spp.  

NFB 

K. pneumoniae,  

K. ozaenae  

Proteus spp.  

NFB 

ตลาดบ้านใหม่ F 

Proteus spp. K. pneumoniae 

S. aureus 

Proteus spp.  

NFB 

K. pneumoniae 

Proteus spp.  

NFB 

ตลาดหัวรอ G 

Proteus spp. E. coli 

Proteus spp.  

NFB 

Proteus spp. 

 

ตาราง 5 ผลการวินิจฉัยแยกเช้ือแบคทเีรียชนิดอื่นจากตัวอย่างเนื้อหมูดิบ เลือด และตับ ในวิธี Todd-Hewitt broth method 
 

ตลาด รา้น 

ชนิดเช้ือที่พบดว้ยวิธี Todd-Hewitt broth method 

เนื้อหมูสนันอก เลือด ตับ 

ตลาดเทศบาล 1 
A1 

E. coli   

Proteus spp. 

P. mirabilis  

A. lwoffii 

E. coli 

A. baumannii  

Proteus spp. 

A2 Proteus spp. Proteus spp. Proteus spp. 

ตลาดร่วมใจ  

อาคาร 2 
B 

P. mirabilis  

A. baumannii  

A. lwoffii 

Proteus spp. Proteus spp. 

ตลาดร่วมใจ  

อาคาร 1 

C1 Proteus spp. Proteus spp. Proteus spp. 

C2 Proteus spp. Proteus spp. Proteus spp. 

ตลาดโคกมะตูม 
D1 

Proteus spp.  

NFB    

Proteus spp.  

NFB  

P. mirabilis 

D2 Proteus spp. Proteus spp. Proteus spp. 

ตลาดบ้านคลอง 

E1 Proteus spp. Proteus spp. Proteus spp. 

E2 Proteus spp. Proteus spp. Proteus spp. 

ตลาดบ้านใหม่ F Proteus spp. Proteus spp. Proteus spp. 

ตลาดหัวรอ G Proteus spp. Proteus spp. Proteus spp. 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

การตรวจหาเชื้ อ Streptococcus suis ที่ปนเป้ือนในหมูดิบและเลือดหมูดิบ โดยสุ่มเกบ็ตัวอย่างจากตลาดสดใน

พ้ืนที่อ  าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากร้านขายหมูทั้งหมด 11 ร้าน ในตลาดสดจ านวน 7 ตลาด ผลการตรวจนับจ านวน

จุลินทรีย์ในตวัอย่างเนื้อหมูสนันอก เลือด และตับ พบว่าตัวอย่างเลือดมจี านวนจุลินทรีย์สงูกว่าตัวอย่างตบัและเนื้อหมูสนั

นอกตามล าดับ ในตัวอย่างเลือดจ านวน 3 ร้านที่มีจ านวนจุลินทรีย์สูงกว่าเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและ

ภาชนะสมัผสัอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ, 

2553) ได้แก่ ตลาดโคกมะตมู ร้าน D1, ตลาดบ้านคลองร้าน E1 และตลาดบ้านใหม่ ร้าน F และในตวัอย่างตบัจ านวน 1

ร้าน มจี านวนจุลินทรีย์สงูกว่าเกณฑค์ุณภาพ 
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การตรวจหาเชื้ อ S. suis ด้วยวิธี modified Cheung’s method ในตัวอย่างเนื้ อหมูสันนอก เลือดและตับ ให้ค่า 

MPN ของเชื้ อ S.suis < 3 MPN/g ในขณะที่งานวิจัยของ Pui-Yi Cheung และคณะ ได้ท าการตรวจหาปริมาณแบคทเีรีย

ทั้งหมดที่ปนเป้ือนในอาหารโดยวิธี MPN-PCR พบว่าในตัวอย่างที่เกบ็มาพบเชื้ อ S. suis ที่มีปริมาณอยู่ในช่วง <3 ถึง 

4600 MPN/g (Cheung, et al., 2008) และการตรวจด้วยวิธี Todd–Hewitt broth method ในตัวอย่างเนื้ อหมูสันนอก 

เลือดและตับ ไม่พบเชื้ อ S. suis ในขณะที่งานวิจัยของ Margaret Ip และคณะ ได้ท าการทดสอบโดยมีการเติมยาปฏชิีวนะ

ลงไปให้อาหาร Todd-Hewitt broth แล้วท าการทดสอบทางชีวเคม ีจากนั้นน าไปตรวจยืนยันเชื้อด้วยเทคนิค PCR พบเชื้อ 

S. suis ร้อยละ 6.1 (Ip, et al., 2007) 

ส าหรับโคโลนีที่ให้ลักษณะ alpha-hemolysis พบทั้งหมด 7 ตัวอย่าง ในแต่ละตัวอย่างให้ผลการย้อมสแีกรม

และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีตรงกับเชื้ อ S. suis ท าการส่งตรวจยืนยันเชื้ อด้วยวิธี Matrix–assisted laser 

desorption/ionization time-of–flight mass spectrometry (MALDI–TOF MS) พบเป็นเชื้อ Vagococcus fluvialis ซึ่งมี

ลักษณะ alpha-hemolysis จัดเป็น gram positive cocci มีการเรียงตัวเดียว เป็นคู่หรือเป็นสาย (singles pairs หรือ 

chains) เป็นแบคทเีรียที่สามารถก่อให้เกดิภาวะเย่ือหุ้มสมองอกัเสบและติดเชื้ อในกระแสเลือดทั้งในคนและในหมูได้ ซึ่ง

พบรายงานการตดิเชื้อในคนจ านวน 2 รายทั่วโลก (Teixeira, et al., 1997; Facklam, & Elliott, 1995)  

ถึงแม้ว่าการตรวจหาเชื้ อ S. suis ในการศึกษาครั้งนี้ตรวจไม่พบเชื้ อ S. suis ในตัวอย่างเนื้ อหมูสนันอก เลือด

และตับ คณะผู้วิจัยยังตรวจพบเชื้ อแบคทเีรียชนิดอื่น เช่น Proteus spp.และ E. coli ซึ่งเป็นเชื้ อในกลุ่ม coliform bacteria 

โดยเชื้ อเหล่านี้จะบ่งบอกถึงการปนเป้ือนของสิ่งปฏกูิล และการสขุาภิบาลการผลิตอาหารและน า้ที่ไม่สะอาดเพียงพอ เมื่อ

บริโภคอาหารที่มีการปนเป้ือนของเชื้ อเหล่านี้ เข้าไปแล้ว อาจท าให้มีความเสี่ยงในการเกดิติดเชื้อในร่างกายโดยเฉพาะใน

ระบบทางเดนิอาหารได้ 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน ช่องทางการจัดจําหน่าย และเพ่ือพัฒนา  

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งการวิจัยเชิง

คุณภาพ ใช้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 40 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลสาํคัญ และวิธวีิจัยเชิงปริมาณ ใช้ประชากรเป้าหมายจาํนวน 98 คน เคร่ืองมือ คือ แบบ

สมัภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติโดยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางคอมพิวเตอร์ 

ผลการวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมภายใน มีการจัดหาเงินทุนจากการระดมหุ้นของสมาชิก เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ได้จากการสนับสนุน

จากภาครัฐ/เอกชน ใช้ที่ทาํการของกลุ่มเป็นสถานที่จัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ สมาชิกที่เข้าร่วมดาํเนินงานเป็นผู้ที่สนใจและอาศัยอยู่ในชุมชนที่

ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกจิชุมชน การประชาสมัพันธผ์ลิตภณัฑข์องกลุ่ม คือ การเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า นิยมจาํหน่ายโดยตรงถึงผู้บริโภค รับชําระเงิน

ด้วยเงินสด และกาํหนดตาํแหน่งผลิตภณัฑเ์ป็น “ราคาถูก คุณภาพดี” สภาพแวดล้อมภายนอก เลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น หรือตาม

ฤดูกาล ดาํเนินงานจัดแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ ว่างงานและผู้สนใจ ภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบันมีผลทาํให้ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างประหยัด 

ยอดจาํหน่ายลดน้อยลง มีการขยายตลาดหรือพ้ืนที่การขายใหม่ สภาพการแข่งขันทางการตลาดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินลงทุนไม่มากทาํให้มี

ผู้ผลิตรายใหม่เพิ่มขึ้นในตลาดได้เรื่อยๆ และได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายจากหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน  

ด้านแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายของผลิตภัณฑ์อาหาร จากผลการสมัภาษณ์พบว่า ร้านค้าชุมชนควรเปิดจาํหน่ายทุกๆ 

วันไม่เว้นวันหยุดราชการ มีการจัดส่งสนิค้าถึงรถหรือถึงบ้านของผู้บริโภค และมีการแจกของแถม เพ่ิมช่องทางการจัดจาํหน่ายไปยังเวบ็ไซต์ 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น มุ่งวางสนิค้าให้ทั่วถึงและครอบคลุมช่องทางการจัดจาํหน่ายโดยวางจาํหน่ายตามศูนย์จาํหน่ายอาหาร

ของส่วนราชการในจังหวัด ห้างสรรพสนิค้าและมินิมาร์ท กระจายสนิค้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงในช่องทางร้านขาย

ของฝากและร้านจาํหน่ายอาหาร เพิ่มช่องทางการจัดจาํหน่ายใหม่ๆ โดยขยายไปยังโซเชียลมีเดีย และห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ๆ 

ความคิดเหน็ต่อการพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร พบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก การ

พัฒนากลยุทธช่์องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร โดยมีแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายให้ที่ทาํการกลุ่ม

เปิดจาํหน่ายทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ มีการจัดส่งสนิค้าถึงรถหรือถึงบ้านของผู้บริโภค และมีการแจกของแถม เพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายไป

ยังเว็บไซต์เพ่ือเพ่ิมฐานผู้บริโภคให้กว้างขึ้ น และกระจายสินค้าให้ครอบคลุมโดยวางจําหน่ายตามศูนย์จําหน่ายอาหารของส่วนราชการ 

ห้างสรรพสนิค้า ร้านขายของฝากและร้านจาํหน่ายอาหารในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 

 

ค าส าคญั: กลยุทธช่์องทางการจัดจาํหน่าย  วิสาหกจิชุมชน 

 

Abstract 

The purposes of this research were to study the external environment, internal environment, distribution channels and to 

develop distribution channels strategy of small and micro community enterprise in product of food type at Pichai district, Uttaradit 

Province. The qualitative research methods, the sample consisted of 40 persons, which the major contributors. The quantitative 

research methods, the target population of 98persons. Tools used in this study is in-depth interview guideline and questionnaires. For 

the qualitative data it was analyzed with the triangulation of data and analyzed with statistical computer program. 
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The results showed that the internal environment - the financing of raising the share of members. Machinery and 

equipment from the support of the public/private sectors. The office of the group is a supplier of products. The members who join 

operations are interested and live in a community that founded the community. The release of the product is attending trade shows. 

Popular sold directly to consumers and payment by cash. The positioning products is “Cheap Quality”. The external environment - 

Choose the ingredients are easy to find locally or seasonal. The group has organized a learning community. Promote employment for 

the unemployed and those who are interested. Current economic conditions affecting consumer spending and savings products make, 

dwindling sales. The expansion or new sales areas. Competitive market conditions, the products cannot make investments with new 

producers, the market has steadily increased and supported the distribution channels of government agencies and the private sector. 

Plans to develop the distribution channels of food products. The results of the interviews found store should be opened 

every day except holidays. A shipping to the consumer's home or car and the distribution of bonus add Channel to the website. In 

order to reach consumers has widened. Aim to place a thorough and comprehensive distribution channels by the release of a 

government food distribution centers in the province, department stores and mini-marts. Distribution coverage in the province and 

neighboring provinces in the gift shop and food store. Add new distribution channels by expanding to social media and large 

department stores. 

The comments on the development of distribution channels found that the overall high level. The distribution channels 

strategy development with the plans to develop distribution channels made by the group released a day, seven days a week. Shipping 

a car or a home for the consumer and the giveaways. Add channels to the Web site to a wider consumer base and spread to cover the 

release of a government food distribution centers, shopping mall souvenir shops and food stores in the province and neighboring 

provinces. 

 

Keywords: Distribution channel strategy, Small and Micro community enterprise 

 

บทน า 

โครงการ หนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์(One Tambon One Product) เป็นโครงการที่อยู่ในห้วงเวลาที่ประเทศไทย

กาํลังเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกจิ และประชาชนทุกระดับประสบปัญหาต่างๆ ปัญหาหนึ่งที่ประชาชนระดับรากหญ้า 

ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกรมุเร้าคอืปัญหาความยากจน รัฐบาลจึงได้ประกาศสงครามกบัความยากจนโดยได้แถลง

นโยบายต่อรัฐสภาว่าจะจัดให้มีโครงการหนึ่งตาํบลหนึ่งผลิตภัณฑเ์พ่ือให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภมูิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ

พัฒนาสนิค้า โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมยัใหม่ และการบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมโยงสนิค้าจากชุมชนสู่

ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยระบบร้านค้าเครือข่าย และอินเตอร์เน็ต การส่งเสริมและสนับสนุน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนให้เข้มแขง็ พ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ ด้วยการนาํ

ทรัพยากรภมูปัิญญาในท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑแ์ละบริการที่มคุีณภาพ มจุีดเด่นและมูลค่าเพ่ิม เป็นที่ต้องการของ

ตลาดทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภาครัฐได้มกีารส่งเสริมนโยบายจากรากหญ้าสู่ รากแก้ว ทุกจังหวัด

จึงได้นาํแนวคดิของวิสาหกจิชุมชนมาใช้เป็นเครื่องมือสาํคัญในการดาํเนินงานวิสาหกจิชุมชน (ปรียานุช ป้องภัย, 2547: 

55) 

จังหวัดอตุรดติถ ์ได้ดาํเนินการตามโครงการหนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) มาตั้งแต่ปี 2554 จนถงึปัจจุบนั 

เป็นการดาํเนินงานที่จะสร้างรายได้และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดให้ดีขึ้ น ด้วยการบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์สนิค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายและเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกบัวัฒนธรรม

ท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ขยายการตลาดไปสู่ระดับประเทศและระดับสากล จาํนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

จังหวัดอตุรดติถ ์ที่จดทะเบยีนแล้วและได้ลงทะเบียนกบักรมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 2555 เป็นผู้ประกอบการ 

OTOP จาํนวน 70 ผลิตภัณฑ ์จาํนวน 242 ราย แยกเป็นประเภทอาหาร 70 ราย ผลิตภัณฑ ์เคร่ืองดื่ม 12 ราย ผลิตภัณฑ์ 

ผ้า/เคร่ืองแต่งกาย 47 ราย ผลิตภัณฑ ์ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก 97 รายผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 16 

ราย(สาํนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอตุรดติถ์, 2556: 2) 
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อาํเภอพิชัยเป็นหนึ่งอาํเภอในจังหวัดอตุรดติถท์ี่มกีลุ่มจาํนวนวิสาหกจิชุมชนเป็นอนัดับที่ 2 รองจากอาํเภอเมือง 

มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและจดทะเบียน กลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ได้รับการประเมินศักยภาพจากทาง

วิสาหกจิชุมชน อยู่ในระดบัด ีโดยมกีลุ่มวิสาหกจิชุมชนที่มคีวามโดดเด่นมกีารบริหารจัดการที่ดแีละเป็นผลิตภัณฑป์ระเภท

อาหาร ได้แก่ วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าสัก วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดง หมู่ 2 หมู่ 3 

วิสาหกจิชุมชนศูนย์สาธติการตลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะร่วมใจ และกลุ่ม

วิสาหกจิชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคน (นิคม ใจกว้าง, สมัภาษณ:์ 2556) 

เพ่ือให้ผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชนประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ ์สามารถแข่งขนัด้านช่องทางการจัด

จาํหน่ายกบัผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชนอาํเภออื่นๆ หรือบริษัท ห้างร้านอื่นๆ และสามารถมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ือสร้าง

ความมั่นคงให้กบัผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชน ประเภทอาหารได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบนันี้ผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชน ประเภท

อาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังขาดเทคนิคด้านต่างๆ เหล่านี้  เพ่ือสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ ์ตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้บริโภคในทุกระดับมากขึ้น รวมทั้งผลกระทบของความนิยมของผู้บริ โภคต่อตราย่ีห้อ ซึ่งถือเป็น

สาเหตทุี่มอีทิธพิลต่อการบริโภคสนิค้าที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ทั้งสิ้น และเพ่ือให้ผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชนเข้าถึงผู้บริโภค

ได้มากที่สุด ผู้วิจัยจึงสนใจทาํการศึกษากลยุทธ์ช่องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชนประเภทอาหาร อาํเภอ

พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นข้อมูลต่อผู้ผลิตในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ช่องทางการจัดจาํหน่ายและกาํหนดกลยุทธ์

ต่างๆ ในการเพ่ิมยอดจาํหน่าย การขยายตลาดและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับความพอใจ

สงูสดุรวมถงึผู้ที่สนใจในธรุกจิประเภทนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตดัสนิใจต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน และช่องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑว์ิสาหกจิ

ชุมชนประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ ์

 2. เพ่ือพัฒนากลยุทธช่์องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัด

อตุรดติถ ์

 

ทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง 

แนวคิดเกี่ยวกบัช่องทางการจดัจ าหน่าย  

ความหมายของ “ช่องทางการจดัจ าหน่าย”  

ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Place or Distribution) หมายถึง กลุ่มขององค์กรอิสระหลายๆ องค์กรที่เข้ามา

เกี่ยวข้องกนัภายในกระบวนการของการนาํสนิค้าหรือบริการไปสู่ผู้บริโภคคนสดุท้าย หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม (Kotler, 

Phillip, 2002: 235) 

ช่องทางการจัดจาํหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑแ์ละกรรมสทิธิ์ของผลิตภัณฑ์

เคล่ือนย้ายจากผู้ผลิตไปยังตลาดเป้าหมาย (Stanton & Futrell, 1993: 643) 

ช่องทางการจัดจาํหน่าย หมายถึง กลุ่มของสถาบันที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ทาํหน้าที่ให้ผลิตภัณฑ ์

หรือบริการ สามารถหาได้ง่ายสะดวก สาํหรับการใช้หรือการบริโภค (Kotler & Phillip, 2002) 

จ านวนระดบัของช่องทางการจดัจ าหน่าย 

จาํนวนระดับช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง จํานวนระดับคนกลางภายในเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์และ/หรือ

กรรมสทิธิ์ในผลิตภัณฑเ์คล่ือนย้ายจากผู้ผลิตไปยังตลาด มด้ีวยกนั 2 ประเภท คอื 

1. ช่องทางการจัดจาํหน่ายโดยทางตรง (Direct Channel) เป็นช่องทางการจัดจาํหน่ายที่สั้นที่สดุ เพราะสนิค้าจะ

ผ่านมอืจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ไม่มสีถาบนัคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือช่องทางศูนย์ระดบั 

 ผู้ผลิต > ผู้บริโภค 

 ผู้ผลิต > ผู้ใช้ทางอตุสาหกรรม 
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2. ช่องทางการจัดจาํหน่ายโดยทางอ้อม (Indirect Channel) เป็นช่องทางที่ผู้ผลิตใช้คนกลางในการทาํหน้าที่

ทางการตลาด โดยคนกลางอาจจะเป็นตวัแทน ผู้ค้าสง่ ผู้ค้าปลีก หรือตวัแทนจาํหน่าย ไปยังผู้บริโภค 

 ช่องทางหนึ่งระดบั  ผู้ผลิต  > ผู้ค้าปลีก > ผู้บริโภค 

 ช่องทางสองระดบั ผู้ผลิต > ผู้ค้าส่ง > ผู้ค้าปลีก > ผู้บริโภค 

 ช่องทางสองระดบั ผู้ผลิต > ตวัแทน > ผู้ค้าส่ง > ผู้ค้าปลีก > ผู้บริโภค 

 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางตรง ช่องทางการจัดจ าหน่ายทางออ้ม 

ขอ้ดี ขอ้ดี 

1. ทราบความต้องการลูกค้าได้ดี 1. สนิค้ากระจายได้อย่างกว้างขวาง 

2. สนิค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเรว็ 2. มีผู้มาช่วยรับความเสี่ยงในการถือครองสนิค้า 

3. ขายสนิค้าได้ในราคาถูก 3. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

ขอ้เสีย ขอ้เสีย 

1. กระจายสนิค้าไม่ทัว่ถึง 1. ทราบข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกบัผู้บริโภคน้อย 

2. เสยีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 2. ราคาสนิค้าจะสงู 

3. ผู้ผลิตจะต้องรับภาระเกี่ยวกบัสนิค้าคงเหลือ  

 

ขอบเขตการวิจยั 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษา กลยุทธช่์องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชน ประเภทอาหาร อาํเภอ

พิชัย จังหวัดอตุรดติถ ์โดยศึกษาในประเดน็ต่อไปนี้  

1. ช่องทางการจัดจาํหน่าย ได้แก่ 

1.1 ช่องทางโดยตรง ได้แก่ ช่องทางการจัดจาํหน่ายที่ผู้ผลิตขายสนิค้าโดยตรงให้กบัผู้บริโภค  

1.2 ช่องทางอ้อม ได้แก่ ช่องทางหนึ่งระดับ (One-Level Channel) ช่องทางสองระดับ (Two Level 

channel) ช่องทางสามระดับ (Three-Level Channel) และช่องทางการจัดจาํหน่ายมากกว่าสามระดับ (Higher Three-

Level Distribution Channel) 

 2. กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาํหน่าย ได้แก่ วิธีการจัดจําหน่ายของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร 

อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถใ์นอาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ์ 

ขอบเขตดา้นพื้ นท่ีของการศึกษา 

 กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ์ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้สาํหรับการวิจัยเชงิปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม 

 ประชากรที่ทาํการศึกษาในคร้ังนี้  ได้แก่ สมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชนในอาํเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชากร

เป้าหมาย คอื สมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชนประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ ์จาํนวน 98 คนเนื่องจากประชากรที่

ใช้ในคร้ังนี้มจีาํนวนน้อยกว่า 100 คน จึงทาํการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 100% (วัลลภ รัฐฉัตรานนท,์ 2554) 

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างสาํหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการใช้วิธสีมัภาษณ ์

 ประชากรที่ทาํการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ บุคคลที่มส่ีวนเกี่ยวข้องในการดาํเนนิงานของกลุ่มวิสาหกจิชุมชน ประเภท

อาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ ์โดยเลือกเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มวิสาหกจิชุมชนที่ผ่านการประเมินอยู่ในระดับด ี

และเป็นกลุ่มวิสาหกจิชุมชนเด่นประเภทอาหาร จาํนวน 5 กลุ่ม หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มวิสาหกจิชุมชน ภาค
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วิชาการ คนกลาง (ค้าปลีก/ค้าส่ง) และผู้บริโภค โดยทาํการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบเจาะจง (purposive 

random) ได้กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการสมัภาษณเ์ชิงลึก 40 คน ดงัต่อไปนี้  

 แหล่งข้อมูล Internal ประกอบด้วย 

  2.1 ประธานกลุ่มวิสาหกจิชุมชน กลุ่มละ 1 คน จาํนวน 5 กลุ่ม รวม 5 คน 

  2.2 รองประธานกลุ่มวิสาหกจิชุมชน กลุ่มละ 1 คน จาํนวน 5 กลุ่ม รวม 5 คน 

  2.3 สมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชน กลุ่มละ 1 คน จาํนวน 5 กลุ่ม รวม 5 คน 

  2.4 หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มวิสาหกจิชุมชน ประกอบด้วยภาคเอกชน หน่วยงานต่างๆ ที่

คอยให้การสนับสนุนดงักล่าวมีตาํแหน่งเป็นหัวหน้างานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานวิสาหกจิชุมชน จาํนวน 

12 คนดงันี้  

   2.4.1 สํานักงานเกษตร ระดับอําเภอ จังหวัด ทาํหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านความรู้ พัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกจิชุมชนการจัดทาํบญัชี จาํนวน 2 คน 

   2.4.2 สาํนักงานพัฒนาชุมชน ระดับอาํเภอ จังหวัด ทาํหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านความรู้  การ

บริหารการจัดการ การออกแบบบรรจุภัณฑ ์จาํนวน 2 คน 

   2.4.3 สาํนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ทาํหน้าทีให้การสนับสนุนด้านความรู้ ให้คําแนะนํา

เกี่ยวกบัรักษาความเป็นธรรมทางการค้าและคุ้มครองทรัพย์สนิทางปัญญาเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้า 

จาํนวน 1 คน 

   2.4.4 สาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ทาํหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านความรู้ เพ่ือผลักดัน

พัฒนาและแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน จาํนวน 1 คน 

   2.4.5 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทาํหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนในการ

ดาํเนินงาน จาํนวน 1 คน 

   2.4.6 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา จัดหาสถานที่จําหน่ายสินค้า 

สนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านความรู้ ด้านต่างๆ จาํนวน 4 คน 

   2.4.7 ผู้ประกอบการร้านค้าระดบัชุมชน อาํเภอ จังหวัด จาํนวน 1 คน  

  2.5 ภาควิชาการ จาํนวน 3 คน  

  2.6 คนกลาง (ค้าปลีก / ค้าสง่) จาํนวน 2 คน 

 แหล่งข้อมูล External ประกอบด้วย 

  2.7 ผู้บริโภค จาํนวน 8 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

1. แบบสอบถามที่ใช้สาํหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

 แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามสภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน และช่องทางการจัดจําหน่าย

ผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชนประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ ์ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน ดงันี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมลัีกษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการเพ่ือสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูล

ทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิกกลุ่ม และตาํแหน่งในกลุ่มวิสาหกจิชุมชนที่เป็นสมาชิก 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก และช่องทางการจัดจาํหน่าย ในปัจจุบันของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist)  
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ตอนที่ 3แนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย 

จังหวัดอตุรดติถ ์เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Opened Questionnaire) ให้แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัแนวทางการพัฒนา

ช่องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชน ประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ ์ 

2. แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสร้างที่ใช้สาํหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 

       เคร่ืองมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้สัมภาษณ์ตามแนวทางแบบสมัภาษณ์ที่กาํหนดไว้แต่ละประเดน็คาํถาม โดยการสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาคาํตอบตามความมุ่งหมายของการวิจัย เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้อม

ภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก และการพัฒนากลยุทธช่์องทางการจัดจาํหน่ายในปัจจุบนัของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนประเภท

อาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ ์ 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลดาํเนินการตามขั้นตอน ดงันี้  

1. ผู้วิจัยทาํหนังสอืจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถึงประธานกลุ่มวิสาหกจิชุมชนทั้ง 5 

แห่งเพ่ือขออนุญาตเกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณกบัสมาชิกกลุ่ม 

2. นาํแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณเ์พ่ือทาํการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3. ผู้วิจัยขอหนังสอืจากบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอตุรดติถถ์งึกลุ่มเป้าหมายที่จะเกบ็ข้อมูลโดยการ

สมัภาษณ ์เพ่ือหากลยุทธก์ารพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชน ประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัด

อตุรดติถ ์

4. รวบรวมข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง จัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ ตีความและสรุปผลการวิจัย ตามกรอบแนวคิด

ทฤษฎ ีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นาํแบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการ ดงันี้   

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบดูความสมบูรณข์องการตอบแบบสอบถามและทาํการแยก

แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณอ์อก 

2. นําแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสเพ่ือประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ เพ่ือหาค่าสถติต่ิางๆ  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์

วิสาหกจิชุมชน ประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ ์ผู้วิจัยได้นาํข้อมูลทั้งหมดที่ได้ดาํเนินการมาทาํการตรวจสอบ

แบบสามเส้า ด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยพิจารณาข้อมูลจากแหล่งที่มา 3 กลุ่ม คือ ข้อมูลจากผู้ ถูกสมัภาษณ ์

ข้อมูลจากแนวคดิทฤษฏ ีและข้อมูลจากแบบสอบถามภายหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วดาํเนินการ ดงันี้  

3.1 การจัดกลุ่มข้อมูล เรียบเรียงข้อมูล จัดลาํดบัเนื้อหาที่ต้องการศึกษา 

3.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสงัเคราะห์ให้ได้ ช่องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑก์ลุ่มวิสาหกจิชุมชน ประเภท

อาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ ์ 

3.3 นาํข้อมูลที่วิเคราะห์เสรจ็สิ้นแล้ว โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาแล้วสรปุเป็นความเรียง 
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ผลการวิจยั 

สรุปผลการวิจยัเชิงปริมาณ 

 จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 72.45 อายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.27 การศึกษาขั้นสงูสดุระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 36.73 

ลักษณะของการประกอบธรุกจิวิสาหกจิชุมชนเป็นอาหารแปรรปูสาํเรจ็พร้อมบริโภคคดิเป็นร้อยละ 79.59 

 ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จัดหาแหล่งเงินทุนจากการระดมหุ้นของสมาชิก คดิเป็น

ร้อยละ 59.18 เคร่ืองจักรและอปุกรณไ์ด้มาจากการสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน คดิเป็นร้อยละ 94.90 สถานที่ในการจัด

จาํหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ณ ที่ทาํการของกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 34.70 สมาชิกที่เข้าร่วมดาํเนินงานเป็นผู้ที่สนใจและ

อาศัยอยู่ในชุมชนที่ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกจิชุมชน คดิเป็นร้อยละ 38.78 ผลิตภัณฑอ์าหารสามารถเกบ็รักษาไว้ได้นาน โดยระบุ

วันเดอืนปีหมดอายุ คดิเป็นร้อยละ 46.94 ผลิตภัณฑอ์าหารสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบนัได้ 

คดิเป็นร้อยละ 84.69 ผู้ตอบแบบสอบถามคดิว่าผลิตภัณฑท์ี่เป็นภมูปัิญญาท้องถิ่นเป็นข้อได้เปรียบคู่แข่งขัน คิดเป็นร้อย

ละ 36.73 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 51.02 ช่อง

ทางการจัดจาํหน่ายเป็นการจาํหน่ายผลิตภัณฑโ์ดยตรงถึงผู้บริโภค คิดเป็นร้อยละ 60.20 โดยรับชาํระเงินซื้ อผลิตภัณฑ์

ด้วยเงินสด คดิเป็นร้อยละ 81.63 กาํหนดตาํแหน่งผลิตภัณฑ ์“ราคาถูก คุณภาพด”ี คดิเป็นร้อยละ 66.33 

 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น หรือตาม

ฤดูกาล คิดเป็นร้อยละ 81.63 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาํเนินงานส่งเสริมนโยบายประเทศไทยเป็นครัวของโลกโดยจัดเป็น

แหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ ว่างงานและผู้สนใจ คิดเป็นร้อยละ 57.14 ภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อ

ผลิตภัณฑป์ระเภทอาหารทาํให้ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างประหยัด ยอดจาํหน่ายผลิตภัณฑล์ดน้อยลง คิดเป็นร้อยละ 38.78 มี

ความต้องการขยายตลาดหรือพ้ืนที่การขาย คิดเป็นร้อยละ 81.63 สภาพการแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑอ์าหาร

เป็นผลิตภัณฑท์ี่ใช้เงินลงทุนไม่มากทาํให้สามารถมีผู้ผลิตรายใหม่เพ่ิมขึ้นในตลาดได้เรื่อยๆ คิดเป็นร้อยละ 41.84 กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายจากหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 

100 

 ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มียอดสั่งซื้ อล่วงหน้า คิดเป็นร้อยละ 64.29 การ

เปล่ียนแปลงราคาผลิตภัณฑ์ขึ้ นอยู่กับราคาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต คิดเป็นร้อยละ 37.76 การควบคุมมาตรฐาน

คุณภาพสนิค้ามกีารกาํหนดมาตรฐาน ผลิตตามสตูรของกลุ่ม คดิเป็นร้อยละ 35.72 ไม่มกีารจัดตั้งตวัแทนจาํหน่ายเพ่ือทาํ

หน้าที่ด้านการจัดจาํหน่ายโดยเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 61.22 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ออกงานแสดงสินค้าที่หน่วยงาน

ภาครัฐบาลจัดขึ้นเป็นประจาํ คดิเป็นร้อยละ 64.29 ใช้รถยนตใ์นการขนส่งสนิค้าเพ่ือจาํหน่าย คดิเป็นร้อยละ 69.39 และ

มกีารรวบรวมตดิตามข้อมูลความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง คดิเป็นร้อยละ 57.14 

 จากการประเมินระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์

วิสาหกจิชุมชนประเภทอาหาร พบว่ามคีวามคดิเหน็ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.78) และเมื่อพิจารณาความคดิเหน็เป็นรายด้าน พบว่า ช่องทางการจัดจาํหน่ายช่องทางตรง มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 

มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 3.79 และช่องทางการจัดจาํหน่ายช่องทางอ้อม มคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 3.52 

 ระดับความคิดเห็นต่อช่องทางการจัดจําหน่ายช่องทางตรง ของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหารใน

ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78) และเมื่อพิจารณาความคิดเหน็รายข้อ และเมื่อ

พิจารณาความคิดเห็นรายข้อ พบว่ามีความคิดเห็นในระดับมาก ได้แก่ 1. สามารถซื้ อผลิตภัณฑ์ได้โดยตรงจากผู้ผลิต 

2. สมาชิกกลุ่มสามารถนาํผลิตภัณฑ์ไปจาํหน่ายด้วยตนเอง และ 3. สถานที่ในการจาํหน่ายตั้งอยู่ในชุมชนการเดินทาง

สะดวก เข้าถงึง่าย มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 4.08, 3.96 และ 3.92 ตามลาํดบั 

 ระดับความคิดเห็นต่อช่องทางการจัดจําหน่ายช่องทางอ้อม ของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนประเภทอาหารใน

ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76) และเมื่อพิจารณาความคดิเหน็เป็นรายข้อ) และ

เมื่อพิจารณาความคดิเหน็เป็นรายข้อ พบว่ามคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก ได้แก่ 1. เข้าร่วมเครือข่ายวิสาหกจิชุมชนในพ้ืนที่ 
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2. การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง สร้างพันธมติรทางการค้า และ 3. มีการประชาสมัพันธผ์ลิตภัณฑห์ลากหลายช่องทาง เช่น 

เวบ็ไซต ์แผ่นพับ วิทยุ หรือ หนังสอืพิมพ์ มค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 3.66, 3.56 และ 3.53 ตามลาํดบั 

 

สรุปผลการวิจยัเชิงคุณภาพ 

 การศึกษาวิเคราะห์ในส่วนนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกเกบ็

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มวิสาหกจิชุมชนที่ผ่านการประเมนิอยู่ในระดบัด ีและเป็นกลุ่มวิสาหกจิชุมชนประเภทอาหาร จาํนวน 

5 กลุ่ม หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มวิสาหกจิชุมชน ภาควิชาการ คนกลาง (ค้าปลีก/ค้าส่ง) และผู้บริโภค โดยทาํ

การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive random) ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสมัภาษณ์เชิงลึก 40 

คน ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรปุประเดน็สาํคญัได้ ดงันี้  

 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ีย 50 ปีขึ้นไป การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และอาศัยอยู่ใน

ชุมชนที่ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกจิชุมชนประเภทอาหาร  

 สถานการณด้์านการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชนประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่

ผลิตภัณฑข์องกลุ่มที่จัดทาํเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ ให้กบัเดก็ๆ และเยาวชน และอกีส่วนหนึ่งผลิตขึ้นเพ่ือจาํหน่ายสร้างรายได้

ให้แก่ครัวเรือน บางกลุ่มขาดเคร่ืองมือที่ทนัสมัย ทาํให้เกดิความล่าช้าในบางโอกาสที่มีการสั่งซื้ อมากๆ ผลิตภัณฑอ์าหาร

ส่วนใหญ่เป็นที่นิยมและคุ้นเคยในชุมชนทาํให้สามารถหากลุ่มลูกค้าได้ง่าย ในด้านราคาจาํหน่ายผลิตภัณฑถู์กกาํหนดโดย

ผู้นาํกลุ่ม ซึ่งมปีระสบการณใ์นการกาํหนดราคา พิจารณาจากต้นทุนการผลิตและค่าแรงในการผลิต กลุ่มจะผลิตตามคาํสั่ง

ซื้อจากลูกค้าซึ่งจะต้องสั่งล่วงหน้า 3 – 5 วัน และผลิตจาํหน่ายในตลาดชุมชน เนื่องจากไม่ต้องเดินทางไกล และสามารถ

จาํหน่าย ณ ที่ทาํการกลุ่มได้ทนัท ี

 ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า ผลิตภัณฑข์องกลุ่มจาํหน่ายโดยตรงถึงผู้บริโภค 

ขาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้ จักของลูกค้า กลุ่มยังเลือกที่จะใช้การประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิมที่มีการใช้

วิธีการบอก “ปากต่อปาก” ยังไม่ได้มีการประชาสมัพันธก์ลุ่มที่มีรูปแบบที่เป็นทางการ ตลอดจนเป็นไปอย่างทั่วถึงและ

ต่อเนื่องแต่อย่างใด เนื่องจากขาดองคค์วามรู้และงบประมาณในการดาํเนินการ 

 ด้านความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลพบว่า องค์กรภาครัฐ

และเอกชนสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบที่สาํคัญในการผลิต ช่วยลดขั้นตอนการผลิตเพ่ือประหยัดเวลา ซึ่ งสามารถ

ตอบสนองวิถชีีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เตม็ไปด้วยการแข่งขนัภายใต้การขับเคล่ือนด้วยระบบทุนนิยม ทาํให้ผู้ประกอบการต่าง

หันมาให้ความสนใจกบัความเร่งรีบในการกระบวนการผลิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการบริโภคได้ทนัท่วงท ีสนับสนุน

สื่อการเรียนรู้  เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล บอร์ดแสดงนิทรรศการ เพ่ือจัดทาํข้อมูลสาํหรับเดก็และเยาวชน รวมถึงผู้สนใจ  

ผู้ ว่างงานที่ต้องการนาํความรู้และกระบวนการผลิตไปใช้หารายได้เพ่ิมเติม และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ

จัดทาํแผนธรุกจิ เพ่ือให้มอีงคค์วามรู้และเหน็ความสาํคญั ตลอดจนได้มแีผนธรุกจิของกลุ่มเพ่ือจะได้นาํไปใช้ในการบริหาร

จัดการกลุ่มให้สอดคล้องกบัสภาวการณใ์นปัจจุบนั 

 แนวทางการพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายของผลิตภัณฑอ์าหาร จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมี

ข้อเสนอต่อร้านค้าชุมชนให้เปิดจาํหน่ายทุกๆ วันไม่เว้นวันหยุดราชการ มีการจัดส่งสนิค้าถึงรถหรือถึงบ้านของผู้บริโภค 

และมกีารแจกของแถม เพ่ิมช่องทางการจัดจาํหน่ายไปยังเวบ็ไซต์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขึ้น มุ่งวางสนิค้า

ให้ทั่วถึงและครอบคลุมช่องทางการจัดจําหน่ายโดยวางจําหน่ายตามศูนย์จําหน่ายอาหารของส่วนราชการในจังหวัด 

ห้างสรรพสนิค้าท้องถิ่นและมนิิมาร์ท กระจายสนิค้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ในช่องทางร้านขาย

ของฝากและร้านจาํหน่ายอาหาร เพ่ิมช่องทางการจัดจาํหน่ายใหม่ๆ โดยขยายไปยังโซเชียลมีเดีย (social media) อาทเิช่น 

facebook line เป็นต้น รวมถงึห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ เช่น โลตัส บิ๊กซี และขยายฐานผู้บริโภคไปยังจังหวัดใหญ่ๆ ใน

แต่ละภมูภิาค 
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อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก และช่องทางการจัดจาํหน่ายของผลิตภัณฑ์

วิสาหกจิชุมชนประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอตุรดติถ ์พบว่า 

 ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จัดหาแหล่งเงินทุนจากการระดมหุ้นของสมาชิก ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจัยของ อภิสทิธิ์ พรมชัย (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสาํเรจ็ของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนแม่บ้านห้วย

กาน ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกมสี่วนในการเป็นหุ้นส่วนโดยการร่วมลงทุนในกลุ่มวิสาหกจิ เครื่องจักรและอุปกรณ์ได้มา

จากการสนับสนุนจากภาครัฐ/เอกชน สถานที่ในการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑข์องกลุ่ม ณ ที่ทาํการของกลุ่ม สมาชิกที่เข้าร่วม

ดาํเนินงานเป็นผู้ที่สนใจและอาศัยอยู่ในชุมชนที่ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑอ์าหารสามารถเกบ็รักษาไว้ได้นาน 

โดยระบุวันเดือนปีหมดอายุ โดยผลิตภัณฑ์อาหารสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ 

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นข้อได้เปรียบคู่แข่งขัน การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารของกลุ่ม คือ การเข้า

ร่วมงานแสดงสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมจําหน่ายผลิตภัณฑ์โดยตรงถึงผู้บริโภคมากที่สุด โดยรับชําระเงินซื้ อ

ผลิตภัณฑด้์วยเงินสด ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ รัชนีกร อุตตมา (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ช่องทางการจัดจาํหน่าย

ผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในอาํเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ช่องทางการจัดจําหน่ายเป็นแบบ

เกษตรกรไปยังผู้บริโภค ส่วนเงื่อนไขการจ่ายเงินให้เกษตรกรเกอืบทั้งหมดใช้การจ่ายเงินสด กาํหนดตาํแหน่งผลิตภัณฑ์

เป็น “ราคาถูก คุณภาพด”ี  

 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น หรือตาม

ฤดูกาล กลุ่มวิสาหกจิชุมชนดาํเนินงานส่งเสริมนโยบายประเทศไทยเป็นครัวของโลกโดยจัดเป็นแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมอาชีพ

ให้แก่ผู้ ว่างงานและผู้สนใจ ภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑป์ระเภทอาหารทาํให้ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่าง

ประหยัด ยอดจาํหน่ายผลิตภัณฑล์ดน้อยลง มีการขยายตลาดหรือพ้ืนที่การขาย ผลิตภัณฑอ์าหารเป็นผลิตภัณฑท์ี่ใช้เงิน

ลงทุนไม่มากทาํให้มผีู้ผลิตรายใหม่เพ่ิมขึ้นในตลาด กลุ่มวิสาหกจิชุมชนได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายจาก

หน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีกร อุตตมา (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ช่อง

ทางการจัดจาํหน่ายผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในอาํเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า มีหน่วยงานของ

ราชการที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ ร้อยละ 63.3  

 การเปล่ียนแปลงราคาผลิตภัณฑข์ึ้นอยู่กบัราคาวัตถุดบิและปัจจัยการผลิต มีการกาํหนดมาตรฐาน ผลิตตามสตูร

ของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ หรรษา เฉลิมพิพัฒ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิไข่เคม็

ในโครงการสนิค้าหนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์ของจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการตลาดกลุ่มสตรีแม่บ้านทาํ

ไข่เคม็ให้ความสาํคัญด้านผลิตภัณฑ ์ในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ ์โดยใช้การผลิตแบบดั้งเดิม ด้านราคา กาํหนด

ราคาขายโดยพิจารณาจากต้นทุนเป็นหลักโดยบวกกาํไรจากต้นทุนตามสมควรและดูจากสภาพราคาตลาดมาประกอบ ไม่มี

การจัดตั้งตัวแทนจําหน่ายเพ่ือทาํหน้าที่ด้านการจัดจําหน่ายโดยเฉพาะ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ออกงานแสดงสินค้าที่

หน่วยงานภาครัฐบาลจัดขึ้นเป็นประจาํ ใช้รถยนต์ในการขนส่งสินค้าเพ่ือจาํหน่าย และมีการรวบรวมติดตามข้อมูลความ

ต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

 ความคดิเหน็ต่อการพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายช่องทางตรงของผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชนประเภทอาหารอยู่ใน

ระดบัมาก ตามลาํดบั คอื 1. สามารถซื้ อผลิตภัณฑไ์ด้โดยตรงจากผู้ผลิต 2. สมาชิกกลุ่มสามารถนาํผลิตภัณฑไ์ปจาํหน่าย

ด้วยตนเอง 3. สถานที่ในการจาํหน่ายตั้งอยู่ในชุมชนการเดนิทางสะดวก เข้าถงึง่าย ตามลาํดบั และมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ

ช่องทางการจัดจาํหน่ายช่องทางอ้อมของผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชนประเภทอาหารอยู่ในระดบัมาก ตามลาํดบัคอื 1. เข้าร่วม

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ 2. การสร้างเครือข่ายเชื่ อมโยง สร้างพันธมิตรทางการค้า 3. มีการประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑห์ลากหลายช่องทาง เช่น เวบไซต ์แผ่นพับ วิทยุ หรือ นสพ. ตามลาํดบั 

 จากการสมัภาษณเ์ชิงลึก ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยในประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

 สถานการณด้์านการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑว์ิสาหกจิชุมชนประเภทอาหาร อาํเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่

ผลิตภัณฑข์องกลุ่มที่จัดทาํเพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กบัเดก็ๆ และเยาวชน  และอกีส่วนหนึ่งผลิตขึ้นเพ่ือจาํหน่ายสร้างรายได้
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ให้แก่ครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ หรรษา เฉลิมพิพัฒ (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธก์ารตลาดของธุรกจิ

ไข่เคม็ในโครงการสนิค้าหนึ่งตาํบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์ของจังหวัดสรุาษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่มกีารจัดตั้งกลุ่มได้

เพราะทาํกนัมานานแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อและสบืทอดกนัมา มีการรวมกลุ่มในระดับครอบครัวเพ่ือหารายได้จนกระทั่งประสบ

ความสาํเรจ็มรีายได้ดขีึ้นในปัจจุบัน บางกลุ่มขาดเคร่ืองมือที่ทนัสมัย ทาํให้เกดิความล่าช้าในบางโอกาสที่มีการสั่งซื้ อมาก 

ๆผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่เป็นที่นิยมและคุ้นเคยในชุมชนทาํให้สามารถหากลุ่มลูกค้าได้ง่าย ในด้านราคาจําหน่าย

ผลิตภัณฑถู์กกาํหนดโดยผู้นาํกลุ่ม ซึ่งมีประสบการณ์ในการกาํหนดราคา พิจารณาจากต้นทุนการผลิตและค่าแรงในการ

ผลิต กลุ่มจะผลิตตามคาํสั่งซื้อจากลูกค้าซึ่งจะต้องสั่งล่วงหน้า 3 – 5 วัน และผลิตจาํหน่ายในตลาดชุมชน เนื่องจากไม่ต้อง

เดนิทางไกล และสามารถจาํหน่าย ณ ที่ทาํการกลุ่มได้ทนัทซีึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ  

 ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า ผลิตภัณฑข์องกลุ่มจาํหน่ายโดยตรงถึงผู้บริโภค 

ขาดการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้ จักของลูกค้า กลุ่มยังเลือกที่จะใช้การประชาสัมพันธ์แบบดั้งเดิม ที่มีการใช้

วิธีการบอก “ปากต่อปาก” ยังไม่ได้มีการประชาสมัพันธก์ลุ่มที่มีรูปแบบที่เป็นทางการ ตลอดจนเป็นไปอย่างทั่วถึงและ

ต่อเนื่องแต่อย่างใด เนื่องจากขาดองค์ความรู้และงบประมาณในการดาํเนินการซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ นงลักษณ ์

ตั้งใจ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ช่องทางการจัดจาํหน่ายส้มสายนํา้ผึ้ งของเกษตรกรในพ้ืนที่อาํเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรที่จาํหน่ายผลผลิตเองเนื่องจากสามารถขายให้กบักลุ่มผู้บริโภคได้โดยตรง แต่ประสบปัญหาใน

ด้านการขนส่ง  

 ด้านความช่วยเหลือสนับสนุนจากองคก์รภาครัฐและเอกชน จากการศึกษาระดบัความคดิเหน็กลุ่มวิสาหกจิชุมชน

ผู้ให้ข้อมูลพบว่า องค์กรภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบที่สาํคัญในการผลิต ช่วยลดขั้นตอนการผลิตเพ่ือ

ประหยัดเวลา ซึ่งสามารถตอบสนองวิถชีีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เตม็ไปด้วยการแข่งขนัภายใต้การขบัเคล่ือนด้วยระบบทุนนิยม 

ทาํให้ผู้ประกอบการต่างหันมาให้ความสนใจกับความเร่งรีบในการกระบวนการผลิตเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ

บริโภคได้ทนัท่วงท ีสนับสนุนสื่อการเรียนรู้  เช่น แผ่นพับ ป้ายไวนิล บอร์ดแสดงนิทรรศการ เพ่ือจัดทาํข้อมูลสาํหรับเดก็

และเยาวชน รวมถงึผู้สนใจ ผู้ว่างงาน ที่ต้องการนาํความรู้และกระบวนการผลิตไปใช้หารายได้เพ่ิมเติม และการจัดอบรม

เชิงปฏบิตักิารเกี่ยวกบัการจัดทาํแผนธรุกจิ เพ่ือให้มอีงคค์วามรู้และเหน็ความสาํคญั ตลอดจนได้มีแผนธุรกจิของกลุ่มเพ่ือ

จะได้นาํไปใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ อภิสทิธิ์ พรม

ชัย (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสาํเรจ็ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยกาน ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนใน

ชุมชน องคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้การสนับสนุนความสาํเรจ็ที่ย่ังยืน 

 กลยุทธก์ารพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายของผลิตภัณฑอ์าหาร จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมี

ข้อเสนอต่อร้านค้าชุมชนให้เปิดจาํหน่ายทุกๆ วันไม่เว้นวันหยุดราชการ มีการจัดส่งสนิค้าถึงรถหรือถึงบ้านของผู้บริโภค 

โดยสอดคล้องกบัผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ว่า ช่องทางการจัดจาํหน่ายเป็นการจาํหน่ายผลิตภัณฑโ์ดยตรงถึงผู้บริโภค คิด

เป็นร้อยละ 60.20 และมีการแจกของแถม เพ่ิมช่องทางการจัดจาํหน่ายไปยังเวบ็ไซต์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้

กว้างขึ้น มุ่งวางสินค้าให้ทั่วถึงและครอบคลุมช่องทางการจัดจาํหน่ายโดยวางจาํหน่ายตามศูนย์จาํหน่ายอาหารของส่วน

ราชการในจังหวัด ห้างสรรพสนิค้าท้องถิ่นและมินิมาร์ท กระจายสนิค้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 

ในช่องทางร้านขายของฝากและร้านจาํหน่ายอาหาร เพ่ิมช่องทางการจัดจําหน่ายใหม่ๆ โดยขยายไปยังโซเชียลมีเดีย 

(social media) อาทิเช่น facebook line เป็นต้น โดยสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณที่ว่า มีการประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑห์ลากหลายช่องทาง เช่น เวบ็ไซต์ แผ่นพับ วิทยุ หรือ นสพ. มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 รวมถึงห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ เช่น โลตัส บิ๊กซี และขยายฐานผู้บริโภคไปยังจังหวัดใหญ่ๆ ในแต่ละภูมิภาคซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

จตรุภัทร จันทร์ทติย์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาช่องทางการจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑชุ์มชน (OTOP) ด้วยระบบ

พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์กรณศีึกษาผลิตภัณฑจ์ากเกลด็ปลา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขารูปช้าง (บ้านบางดาน) ตาํบลเขารูป

ช้าง อาํเภอเมือง จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า เพ่ิมช่องทางการจัดจาํหน่ายสนิค้าให้มีมากพอที่จะรองรับปริมาณการ

ผลิตที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการนาํเอากลยุทธท์างด้านการสื่อสารทางการตลาดมาใช้ประโยชน์ หากต้องการพัฒนาช่องทางการ
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จัดจาํหน่ายสนิค้าด้วยระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส ์ทางกลุ่มแม่บ้านจาํเป็นต้องทาํการฝึกอบรมเรื่องคอมพิวเตอร์ให้สมาชิก

ภายในกลุ่ม หรือเป็นที่ปรึกษาสาํหรับกลุ่มธรุกจิชุมชน  

 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

  1.1 แหล่งจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สร้างโอกาสสร้างรายได้ตลอดจนเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ประเภทอาหารมากที่สดุกค็อื การจาํหน่ายผลิตภัณฑโ์ดยตรงถงึผู้บริโภค นั่นกแ็สดงว่า กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบที่จะจาํหน่าย

ผลิตภัณฑใ์นตลาดท้องถิ่นโดยเฉพาะการขาย ณ ที่ทาํการกลุ่ม เพราะไม่ต้องเดินทางไกลและไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการ

เดนิทางเพ่ือไปจาํหน่ายผลิตภัณฑยั์งต่างจังหวัดซึ่งเป็นการลดต้นทุนของกลุ่มลงอกีด้วย ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ควรมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือนํานักท่องเที่ยวสู่ชุมชน นอกจากนี้  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมกีารส่งเสริมการศึกษาดูงานในระดบัชุมชนเพราะทาํให้ได้เข้าใจถงึการจัดการวิสาหกจิชุมชนของ

กลุ่มและเป็นการสร้างรายได้ให้กบักลุ่มจากการจาํหน่ายผลิตภัณฑด้์วย 

  1.2 การให้ความสาํคัญเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาํหน่ายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทอาหาร เป็นการ

กระตุ้นให้ผลิตภัณฑส์ามารถออกจาํหน่ายได้อย่างทั่วถงึและเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั่วไป ดงันั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมี

นโยบายและทุนสนับสนุนการเสริมสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกบัช่องทางการจัดจาํหน่าย เพ่ือให้กลุ่มเกิดความรู้  ความเข้าใจ 

และบริหารจัดการต้นทุนในช่องทางการจัดจาํหน่าย ตลอดจนตระหนักถงึความสาํคญัของช่องทางการจัดจาํหน่าย  

  1.3 ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการตดัสนิใจของผู้บริโภคต่อการซื้อสนิค้า เช่น การตดัสนิใจซื้อสนิค้า กลุ่ม

ผู้บริโภคเป้าหมายจะต้องปรึกษาหรือใครเป็นผู้ตัดสนิใจในการซื้ อสนิค้า หรือกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมีทางเลือกมากกว่า

หนึ่งทางเลือกในการตดัสนิใจซื้อหรือไม่ หรือในการซื้อสนิค้า กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจะต้องลงทุนอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ใน

การที่จะให้ได้มาซึ่งสนิค้า ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในตวักลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายมีส่วนสาํคัญอย่างยิ่งในการกาํหนดกลยุทธ์

ทางด้านการตลาด และส่งผลต่อประสทิธภิาพของแผนธรุกจิ 

 2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประเภทอาหารกับ

บริษัทเอกชนผู้ผลิตผลิตภัณฑอ์าหาร 

     2.2 ควรศึกษาประเดน็ความเป็นไปได้ในการนาํผลิตภัณฑอ์าหารของกลุ่มวิสาหกจิชุมชน สู่ตลาดอาเซียน 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่ได้รวบรวมข้อมูลจากการวิจัย เชิงปริมาณร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยการศึกษาจากเอกสาร แบบสอบถาม และการ

ประชุมกลุ่ม เพ่ือได้ข้อมูลที่เป็นจริงเป็นวิธีหลักในการเกบ็รวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 3 

จังหวัด ดังต่อไปนี้  บ้านเวฬวุัน ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร บ้านเนินม่วง ต.นํา้ซึม อ.เมือง จ.อุทยัธานี รวม

ทั้งสิ้น จาํนวน 6734 คน (ข้อมูลการจัดทาํ จปฐ. พ.ศ.2555) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษาวิจัย จาํนวน 364 คน และใช้การประชุมกลุ่ม คือ 

กาํนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือศึกษาการคงอยู่ของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ปรากฏการณ์เศรษฐกิจ

พอเพียงภาพรวมของปัจจัยความสาํเรจ็อยู่ในระดับมาก (  =3.9) ปัจจัยแห่งความล้มเหลวโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( =2.2) ปัจจัยที่

มีอทิธพิลต่อการคงอยู่ของเศรษฐกจิพอเพียง ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้  1. ผู้นาํที่มีความสามารถฉลาด 2. การกาํหนดเป้าหมายของกลุ่ม 

3. มีการนาํผู้เช่ียวชาญมาทาํการสอนหรือแนะนาํแนวทางการปฏิบัติ 4. ผู้บริหารต้องมีบทบาทและหน้าที่ในการพัฒนากลุ่มหรือองค์การด้วย 

5. ผู้นาํถือบทบาทที่สาํคัญภายในกลุ่ม 6. มีทรัพยากรที่เป็นเคร่ืองอาํนวยในการบริหารและสนับสนุนให้การดาํเนินงานของกลุ่ม 7. ผู้นาํที่มี

ความซื่อสตัย์ 8. ค่าตอบแทนของกลุ่มที่เพียงพอ 9. ลักษณะและความชาํนาญเฉพาะด้านของผู้นาํใส่ใจในงาน 10. กิจกรรมการฝึกอบรมของ

กลุ่มฯ 11. การสนับสนุนการดาํเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 12. ทศิทางการพัฒนาหรือความก้าวหน้าของกลุ่ม 13. การบริหารกิจกรรม

เศรษฐกจิพอเพียงกบัชีวิตประจาํวันอย่างสมดุล บทสรปุ ปรากฏการณ์เศรษฐกจิพอเพียงอยู่ในระดับประสบความสาํเรจ็มาก 

 

ค าส าคญั: เศรษฐกจิพอเพียง  การคงอยู่ 

 

Abstract 

The research this time have the goal for studies to appear sufficient economy event and study the factor that is influential 

sufficient economy event the data from the research quantity manner cooperates manner quality research from a document 

questionnaire and focus group the data source use in the research this is residence people is in 3 a province is Barn Weluwan 

NongBure Nakhonsawan, Krongpho Roungchang Phijit, Barnnanemung Mung Uthaithanee total 6734 persons sample 364 persons 

amounts and focus group meet that appear sufficient economy overall image event of success factor is in many level ( ̅=3.9) failure 

factor by the overall image is in the a little level ( ̅ =2.2) the factor that is influential build the living of the sufficient economy is a 

leader who have the ability is intelligent, gold of the group, expert lead comes to do the instruction, the executive must have a role 

and the duty in group, development, a leader holds important role within the group, have the resource that is give in the 

administration, a leader who have the honesty, the pay of enough group, especial expert is side, training activity of the group, 

administration supporting from an institute where relates, the progress of the group, sufficient economy activity and the every day life 

equilibriumly. 

 

Keywords: Sufficient economy, Persistence 
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บทน า 

 จากการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504 - 2509) ถึงแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 7 (พ.ศ.2535 – 2539) เป็นการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกจิเป็นกระแสหลัก การ

ผลิตทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการที่เน้นผลกาํไรสงูสุดและให้เสรีภาพกบัภาคเอกชนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศมาลงทุนทาํธุรกจิประกอบอาชีพในประเทศไทยอย่างเสรีและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจาํกดัให้เกดิประโยชน์

มากที่สดุเพ่ือการพัฒนาที่เท่าเทยีมกบัต่างประเทศโดยการใช้ GDP (Gross Domestic - Product: ผลิตภัณฑม์วลรวมของ

ประชาชาติ)และประเทศไทยสามารถทาํได้สงูถึงร้อยละ10 ในปี 2537 (สเุมธ ตันติเวชกุล, 2548, หน้า11) ซึ่งไม่มี

ประเทศไหนทาํได้ในขณะนั้น ทาํให้คนไทยภูมิใจว่าประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและมีการพัฒนาที่เท่าเทียมกับ

อารยประเทศ โดยขาดการเตรียมพร้อมทั้งในด้านการเรียนรู้และข้อมูลที่เพียงพอเพ่ือป้องกนัการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเรว็ สามารถแยกพิจารณาในด้านต่างๆ ได้ดงันี้  

 ด้านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ผ่านมานั้น ส่งเสริมการพัฒนาแบบรวมศูนย์หรือใช้

งบประมาณเป็นตัวตั้ง มุ่งกระจายงบประมาณไปสู่ชนบทโดยไม่คาํนึงถึงการหาแนวทางเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืนสาํหรับ

สมาชิกในชุมชน แต่มุ่งเน้นส่งเสริมให้สมาชิกมุ่งผลิตเพ่ือส่งออกและทาํรายได้แทนการผลิตเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน

(สาํนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกจิพอเพียง, 2550) ผลจากการพัฒนาดงักล่าวทาํให้สมาชิกในครัวเรือนมี

การก่อหนี้ ไม่สนใจการออม มีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือลงทุนเกนิตัว ขาดการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ทาํให้ขาด

การเตรียมพร้อมในการรับมอืกบัวิกฤตเิศรษฐกจิ 

 ด้านวิถชีีวิตทางวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงทางสงัคมทาํให้เกดิวิกฤติในสงัคมไทย โดยคนในปัจจุบันส่วนใหญ่

ไม่คิดช่วยเหลือสังคม และมีการรับวัฒนธรรมวีถีการดาํเนินชีวิตจากต่างประเทศเข้ามาโดยไม่ปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมของประเทศไทย เพราะถูกวัฒนธรรมตะวันตกแทรกเข้ามาในรูปแบบการบริโภค อุปโภค เงินเป็นปัจจัย

หลักในการดาํรงชีวิต เน้นการสร้างความรํ่ารวย ทาํให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร เช่น ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรทาง

ทะเลเพ่ือนาํไปส่งเสริมความกนิดีอยู่ดี ประกอบกบัขาดการถ่ายทอดความรู้และการต่อยอดภมูิปัญญาไปสู่คนรุ่นต่อไป 

หรือปลูกฝังค่านิยมในการดาํเนินชีวิตที่ผิด เช่น ไม่ปลูกฝังให้สมาชิกรู้ จักอดออม ไม่รู้ จักหน้าที่พลเมืองดี มุ่งเน้นการ

พัฒนาด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจผลการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้บุคคลในองค์กรส่วนใหญ่ทาํงานเพ่ือสนองผลประโยชน์

ของบริษัทธรุกจิหรือนายทุน ไม่ได้เข้าใจสภาพชุมชนหรือปัญหาสงัคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ประชาชนมีความเหน็แก่ตัวสงู

เพ่ือให้ได้เงินมาใช้จ่ายใช้ชีวิตโดยไม่คาํนึงถงึวิธกีารได้มาของเงิน มองข้ามการเคารพนับถอืผู้สงูอายุเพราะมองว่าเป็นเรื่อง

ไม่สาํคญั เป็นบุคคลที่ล้าหลังไม่รู้ เร่ืองที่ตนรู้   

 ด้านระบบราชการและระบบการเมือง กระบวนการทางการเมืองไม่มีประสทิธิภาพเพียงพอในการพัฒนาระดับ

ชุมชน อกีทั้งประชาชนไม่เหน็ความสาํคญัของการมสี่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการเลือกตั้งในการสรรหาคนดีมารับ

ใช้ประเทศ และประชาชนส่วนมากยังยึดตดิกบัอาํนาจเงินที่ใช้ในการซื้อเสยีง ทาํให้นักการเมืองที่ไม่มีคุณธรรมมีอาํนาจใน

การบริหารประเทศและมุ่งตกัตวงผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยยึดระบบอปุถมัป์ช่วยเหลือพวกพ้อง สร้างความไม่เป็นธรรม

ให้เกดิขึ้นในสงัคม ประกอบกบัผู้นาํที่ไม่มคุีณภาพ มกีารทุจริตทั้งในระดบัชาตแิละระดับท้องถิ่น ขณะที่ในระบบราชการที่

มข้ีาราชการจาํนวนมากจนทาํให้เกดิการว่างงานแฝง ประกอบกบัระบบกฎหมายที่ล้าหลัง ไม่สามารถใช้เป็นหลักตรวจสอบ

หรือถ่วงดุลอาํนาจทางการเมืองได้อย่างมีประสทิธภิาพหรือเอื้อโอกาสให้ทุกคนในชุมชนมีความเท่าเทยีม (ปิยบุตร หล่อ

ไกรเลิศ, 2547, หน้า 35) ผลการพัฒนาดงักล่าวทาํให้ระบบทางการเมอืงของประเทศมคีวามน่าเชื่อถอืตํ่า มีการทุจริตสงู

เพราะระบบราชการ การเมือง รวมไปถึงผู้นําที่เน้นเงินเป็นศูนย์กลาง กฎหมายที่ล้าหลังจึงไม่สามารถเอาผิดกับ

นักการเมอืงหรือข้าราชการที่ทุจริตได้ สร้างความเสยีหายต่อประเทศอย่างร้ายแรง  

 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สมาชิกในชุมชนไม่เหน็คุณค่าของทรัพยากรที่มอียู่ในท้องถิ่น

หรือไม่มีการดูแลรักษาทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติจากที่เคยมีสมบูรณ์ใน

อดีตมีปริมาณลดลง ที่ดินถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธภิาพจากเกษตรกรไม่รู้จักวิธกีารบาํรุงรักษาดิน หรือไม่รู้ วิธกีารจัดการ

ที่ดนิอย่างมปีระสทิธภิาพเพ่ือทาํให้เกดิประโยชน์สงูสดุ (พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์, 2550, หน้า 105) จากผลการพัฒนา



กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                                   Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 276 - 

 

ดังกล่าวส่งผลให้เกิดพ้ืนที่ว่างเปล่า แห้งแล้ง ทรัพยากรที่มีคุณค่ากไ็ม่ได้ถูกนาํมาใช้ประโยชน์ ไม่เป็นที่รู้ จักจากคนใน

ชุมชน อกีทั้งการพัฒนาที่มุ่งเน้นหรือส่งเสริมด้านอตุสาหกรรมมากกว่าเกษตรกรรมทาํให้คนในชุมชนต้องออกจากถิ่นฐาน

ตนเอง ส่งผลให้ชุมชนไม่มกีารพัฒนาและขาดการสบืทอด 

 ผลที่เกิดขึ้ นแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมานั้นจึงไม่ใช่การ

พัฒนาเพ่ือการเปล่ียนรูปสงัคม (Transformation of Society) ให้ไปสู่สภาวะที่ดีกว่าในทุกด้านอย่างแท้จริง แต่เป็นการ

พัฒนาแบบเทยีมแฝงที่เรียกว่า “เศรษฐกจิด ีสงัคมมปัีญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” (ชาตชิาย ณ เชียงใหม่, 2543, หน้า 1) 

คอื การพัฒนาไม่สมดุล พัฒนาแต่เศรษฐกจิแต่ไม่พัฒนาชีวิตของคน ภมูปัิญญา สงัคมวัฒนธรรมบนพ้ืนฐาน ไปพร้อมกนั

ด้วย ขณะที่สังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้ทาํลายทุนทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรม ความอ่อนแอจึง

เกดิขึ้นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ จากแนวความคดิและการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกจิจึงกลับมาพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง เน้น

การมสี่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน และสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ดังปรากฏในสาระสาํคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 – 2544) 

เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตของคนไทย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ต่อเนื่องจนถึงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549) เน้นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนว

พระราชดาํริเศรษฐกจิพอเพียงควบคู่กบัการแข่งขนั  

 อย่างไรกต็ามผลในทางปฎิบัติยังไม่ปรากฏเด่นชัดมากนัก ซึ่งอุปสรรคเกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการ

ดาํเนินงานของภาคปฎิบัติที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยึดติดกับบทบาทที่เป็นผู้ชี้ นําและกาํกับ ประชาชนมีนิสัยของการเป็น

ผู้รับบริการจนเคยชิน และจากปัญหาดงักล่าวจึงส่งผลถงึแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 

– 2554) ที่ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินทางสายกลาง คาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง

ภมูิคุ้มกนัที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้  ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสนิใจและการกระทาํ

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและนอก ประกอบกบัสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความเข้มแขง็ของรากฐานสงัคมไทยที่

ถูกบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) การระดมความคิดเห็นจากภาคี

พัฒนาในทุกภาคส่วน โดยการปรับโครงสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพ โดยการนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใ์ช้พัฒนาสงัคมให้มฐีานรากด้านท้องถิ่น ชุมชนให้มคีวามเข้มแขง็และสามารถจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี (อาคม 

เตมิพิทยาไพสฐิ, 2554, 30) โดยกระทรวงมหาดไทยได้ทาํการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือเป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศ ในการวางแผนติดตามและพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพียง จาํนวน 4 ด้าน คอื ด้านจิตใจและสงัคมด้านเศรษฐกจิ ด้านการเรียนรู้  ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละการ

เรียนรู้  (www.cddchiangrai.com/suffi/manual_assess52.pdf.2554) เพ่ือจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง คือ พอ

อยู่พอกนิ อยู่ดกีนิด ีมั่งมศีรีสขุ ที่เร่ิมดาํเนินการมาตั้งแต่ปี 2552 ถงึปัจจุบนั 2554 จากสถติกิารได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกจิ

พอเพียงในระดบัมั่งมศีรีสขุที่ถอืว่าระดบัสงูสดุ ในปี พ.ศ.2553 มจีาํนวน 1,271 หมู่บ้าน และในปี พ.ศ.2554 มีจาํนวน 

105 หมู่บ้านที่ถือว่ามีจาํนวนลดน้อยลง (กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย, 2554) ประกอบกบัการคาดการณ์ถึง

อนาคตว่าจะมีจาํนวนลดลง ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงทาํการศึกษาวิจัยเรื่องการคงอยู่ของเศรษฐกจิพอเพียงใน

สงัคมไทย เพ่ือนาํผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการดาํรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์

และการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่เกดิขึ้นต่อไป 

 

วิธีการศึกษา 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 เชิงปริมาณ  

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คอื ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้กาํหนดประชากรที่จะใช้ในการศึกษาทั้งหมด 

3 จังหวัด ดงัต่อไปนี้   

   บ้านเวฬวุัน ต.วงับ่อ อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ จาํนวนประชากร 2,806 คน  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
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   บ้านคลองโพธ ิต.โรงช้าง อ.เมอืง จ.พิจิตร จาํนวนประชากร 2,589 คน 

   บ้านเนนิม่วง ต.นํา้ซึม อ.เมอืง จ.อทุยัธานี จาํนวนประชากร 1,339 คน รวมทั้งสิ้น จาํนวน 6,734 คน (ข้อมูล

การจัดทาํจปฐ. พ.ศ.2555) 

 กลุ่มตวัอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวจิัย จาํนวน 364 คน จากจาํนวนประชากร คนโดยใช้ตารางแสดงประชากรและ

กลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan โดยใช้การสุ่มแบบโควตา   

 เชิงคุณภาพ  

ใช้การประชุมกลุ่ม (Focus Groups) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สาํคญัของปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการคงอยู่ของเศรษฐกจิพอเพียง 

ผู้วิจัยใช้วิธกีารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposve Sampling) จากจาํนวนประชากรใน ทั้งสิ้น 6,734 คน คอื  

 1. ผู้นาํชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน 

 2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักพัฒนาชุมชน นายกอบต. นํา้ซึม 

 3. ตวัแทนภาคประชาชนจากชาวบ้านบ้านเนนิม่วง  

 

2.เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษาเร่ืองการคงอยู่ของเศรษฐกจิพอเพียง โดยแบ่งตามวัตถุประสงคไ์ด้ดงันี้ 

วัตถุประสงคข้์อ 1. เพ่ืออธบิายปรากฎการณเ์ศรษฐกจิพอเพียง ใช้แบบสอบถาม  

วัตถุประสงคข้์อ 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการคงอยู่ของเศรษฐกจิพอเพียงใช้การประชุมกลุ่ม (Focus Groups) 

3. การสรา้งเคร่ืองมอืในการวิจยั 

 การสร้างแบบสอบถาม 

 1. ศึกษาหลักการและแนวคดิทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง จากเอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. กาํหนดกรอบแนวคดิ ในการสร้างเคร่ืองมอืการวจิัย 

 3. กาํหนดวัตถุประสงคใ์นการสร้างเคร่ืองมอืการวจิัยโดยขอคาํปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ 

 4. สร้างเคร่ืองมอื 

 5. นาํเสนอร่างเคร่ืองมอืการวิจัยต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรงุแก้ไข จาํนวน 3 ท่าน  

 6. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื โดยหาค่าดชันีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคาํถามและวัตถุประสงค์ (Item – 

Objective Congruence Index: IOC) โดยได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ทุกข้อ 

 7. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นาํแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) 

กบัประชาชนในจังหวัดพิษณโุลก ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย จาํนวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธกีารหา

ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟา (coeffcient) ตามวิธกีารของครอนบาค (Cranach) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบบัเท่ากบั 0.8989 

 8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบบัสมบูรณแ์ละนาํไปใช้จริงเพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่าง 

 การสร้างแบบสมัภาษณ ์ 

 นาํผลจากการศึกษาเชิงปริมาณมากาํหนดเป็นประเดน็ที่มีเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้การประชุมกลุ่ม (Focus 

Groups) 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผู้ศึกษาดาํเนินการเกบ็ข้อมูลตามขั้นตอน ดงันี้  

 เชิงปริมาณ 

 1. การรวบรวมเอกสาร ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 2. ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามและขอหนังสอือนุญาตเกบ็รวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นดาํเนินการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล 
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 3. ผู้ศึกษาดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในเขตเทศบาล

ตาํบลท่านํา้อ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ จาํนวน 364 คน ซึ่งในการแจกแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้นาํแบบสอบถามไป

แจกและเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตวัเอง โดยใช้การสุ่มแบบโควตา  

 

 

เชิงคุณภาพ 

 ใช้การประชุมกลุ่ม (Focus Groups) เพ่ือทาํการสนทนากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง และบันทกึข้อมูลจากแถบบันทกึเสยีง

เมื่อได้รับอนุญาต การจดบนัทกึ การถ่ายภาพ การบนัทกึภาพ จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

5. การวิเคราะหข์อ้มูล 

เชิงปริมาณ 

 โดยนาํแบบสอบถามที่ทาํการเกบ็รวบรวมทั้งหมด จาํนวน 364 ชุด มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รูปเป็นเครื่องคาํนวณ ใช้สถิติร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

มาวิเคราะห์ผลโดยใช้ตารางประกอบคาํบรรยาย สาํหรับด้านความคดิเหน็ในการให้ค่าคะแนนความเหน็โดยกาํหนดค่าของ

ความเหน็ดงันี้  

ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ได้แก่  

 5 หมายถงึ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเรจ็และความล้มเหลวมากที่สดุ 

 4 หมายถงึ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเรจ็และความล้มเหลวระดบัมาก 

 3 หมายถงึ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเรจ็และความล้มเหลวระดบัปานกลาง 

 2 หมายถงึ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเรจ็และความล้มเหลวระดบัน้อย 

 1 หมายถงึ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเรจ็และความล้มเหลวระดบัน้อยที่สดุ 

การกาํหนดค่าเฉล่ียของระดบัคะแนน มดีงันี้ 

ค่าเฉล่ีย 4.50 - 5.00 แปลความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเรจ็และความล้มเหลวระดบัมากที่สดุ 

ค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 แปลความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเรจ็และความล้มเหลวระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 แปลความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเรจ็และความล้มเหลวระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 แปลความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเรจ็และความล้มเหลวระดบัน้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.49 แปลความว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาํเรจ็และความล้มเหลวระดบัน้อยที่สดุ 

เชิงคุณภาพ 

 โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ถงึปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการคงอยู่ของเศรษฐกจิพอเพียงในสงัคมไทย 

 

ผลการศึกษา 

ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของปรากฎการณเ์ศรษฐกจิพอเพียงในสงัคมไทย 

 

ตารางวิเคราะห์ภาพรวมของปรากฎการณ์เศรษฐกจิพอเพียงในสงัคมไทย 
 

ด้าน  ̅ S.D. ระดับ 

รวมปัจจัยความสาํเรจ็ 3.9 .6 มาก 

รวมปัจจัยความล้มเหลว 2.2 .8 น้อย 

ล าดบัท่ี พื้ นที่ จ านวนประชากร(คน) กลุ่มตวัอย่าง(คน) 

1 บ้านเวฬวุัน จ.นครสวรรค์ 2,806  153 

2 บ้านคลองโพธ ิจ.พิจิตร  2,589 139 

3 บ้านเนินม่วง จ.อุทยัธาน ี 1,339  72 

 รวม 6,734  364  
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รวมเฉล่ีย 3.0 .5 ปานกลาง 

 

จากตาราง ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของปรากฎการณ์เศรษฐกิจพอเพียงในสังคมไทย อยู่ในระดับปานกลาง 

( ̅=3.0) โดยเรียงลาํดับจากด้านรวมปัจจัยความสาํเรจ็ อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.9) และด้านรวมของปัจจัยความล้มเหลว 

อยู่ในระดบัน้อย ( ̅ =2.2) สามารถอธบิายผลการวิเคราะห์ภาพรวมของปรากฎการณเ์ศรษฐกจิพอเพียงในสงัคมไทยด้าน

ปัจจัยความสาํเรจ็และปัจจัยความล้มล้มเหลวได้ดงันี้  

ผลการวิเคราะห์ด้านปัจจัยความสาํเรจ็ 

 

ตารางการวิเคราะห์ภาพรวมของปัจจัยความสาํเรจ็ 
 

ด้านความสาํเรจ็  ̅ S.D. ระดับความสาํเรจ็ 

1.การกาํหนดภาระหน้าที่ของกลุ่ม 3.9 .8 มาก 

2.การสนับสนุนของหน่วยงาน 3.9 .8 มาก 

3.กาํหนดการและตารางเวลาการทาํงาน 3.8 .8 มาก 

4.การปรึกษาผู้รับบริการ 3.9 .8 มาก 

5.การบริหารงานบุคคล 3.9 .9 มาก 

6.การจัดเตรียมความพร้อมด้านเทคนคิ 3.8 .8 มาก 

7.การสร้างการยอมรับแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 4.0 .8 มาก 

8.การจัดระบบติดตามและรับฟังความคิดเหน็ 3.9 .9 มาก 

9.ระบบการติดต่อสื่อสาร 3.8 .8 มาก 

10.การแก้ไขอุปสรรค 3.8 .9 มาก 

รวม 3.9 .6 มาก 

 

 จากตารางภาพรวมของปัจจัยความสาํเรจ็อยู่ในระดับมาก ( ̅= 3.9) โดยเรียงลาํดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  การ

สร้างการยอมรับแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป อยู่ในระดับมาก ( ̅=4.0) อนัดับสอง การบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก 

( ̅=3.9) อันดับสาม การจัดระบบติดตามและรับฟังความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.9) อันดับสี่การกาํหนด

ภาระหน้าที่ของกลุ่ม อยู่ในระดบัมาก ( ̅=3.9) อนัดบัห้าการสนับสนุนของหน่วยงาน อยู่ในระดบัมาก ( ̅=3.9) อนัดบัหก

การปรึกษาผู้รับบริการ อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.9) อนัดับเจด็การแก้ไขอุปสรรค อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.8) อนัดับแปด

ระบบการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.8) อันดับเก้ากาํหนดการและตารางเวลาการทาํงานอยู่ในระดับมาก 

( ̅=3.8) และอนัดบัสบิการจัดเตรียมความพร้อมด้านเทคนิค อยู่ในระดบัมาก ( ̅=3.8) 

ปัจจัยความล้มเหลว 

 

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ภาพรวมของปัจจัยความล้มเหลว 
 

ความล้มเหลว  ̅ S.D. ระดับความล้มเหลว 

1.ผู้นาํไม่ฉลาดหรือไร้ความสามารถ 3.4 1.3 ปานกลาง 

2.ผู้นาํไม่รู้ ว่าจะเกดิอะไรขึ้น 2.4 1.0 น้อย 

3.ความผดิพลาดที่เกดิจากการนาํนโยบายไปปฏบิตั ิ 2.0 .9 น้อย 

4.ผู้บริหารทาํได้ไม่ดีพอ 1.9 .8 น้อย 

5.ผู้นาํขาดความเป็นผู้นาํ 1.9 .9 น้อย 

6.กลุ่มขาดทรัพยากรที่จาํเป็น 1.9 1.0 น้อย 

7.ผู้นาํฉ้อฉล 1.7 1.0 น้อย 

รวม 2.2 .8 น้อย 
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ปัจจัยแห่งความล้มเหลวโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ( ̅=2.2) พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ส่งผลต่อความ

ล้มเหลวมากที่สดุ คอื ผู้นาํไม่ฉลาดหรือไร้ความสามารถ อยู่ในระดบัปานกลาง ( ̅=3.4) รองลงมาผู้นาํไม่รู้ ว่าจะเกดิอะไร

ขึ้น อยู่ในระดับน้อย ( ̅=2.4) อันดับสามความผิดพลาดที่เกิดจากการนาํนโยบายไปปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย ( ̅=2.0) 

อันดับสี่ผู้บริหารทาํได้ไม่ดีพอ อยู่ในระดับน้อย ( ̅=1.9) อันดับห้าผู้นาํขาดความเป็นผู้นาํอยู่ในระดับน้อย ( ̅=1.9) 

อนัดบัหก กลุ่มขาดทรัพยากรที่จาํเป็น อยู่ในระดบัน้อย ( ̅=1.9) และผู้นาํฉ้อฉลอยู่ในระดบัน้อย ( ̅=1.7) 

ระยะที่ 2 ปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการคงอยู่ของเศรษฐกจิพอเพียง 

 เป็นการนาํผลจากระยะที่ 1 มาหาปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการคงอยู่ของเศรษฐกจิพอเพียง โดยการประชุมกลุ่มโดย

ผู้เชี่ยวชาญและการสมัภาษณ ์ดงัการนาํเสนอข้อมูลดงันี้  

 1. ผู้นาํที่มคีวามสามารถฉลาด  

2. การกาํหนดเป้าหมายของกลุ่ม  

3. มกีารนาํผู้เชี่ยวชาญมาทาํการสอนหรือแนะนาํแนวทางการปฏบิตั ิ 

4. ผู้บริหารต้องมบีทบาทและหน้าที่ในการพัฒนากลุ่มหรือองคก์ารด้วย  

5. ผู้นาํถอืบทบาทที่สาํคญัภายในกลุ่ม  

6. มทีรัพยากรที่เป็นเคร่ืองอาํนวยในการบริหารและสนับสนุนให้การดาํเนนิงานของกลุ่ม  

7. ผู้นาํที่มคีวามซื่อสตัย์  

8. ค่าตอบแทนของกลุ่มที่เพียงพอ 

9. ลักษณะและความชาํนาญเฉพาะด้านของผู้นาํใส่ใจในงาน  

10. กจิกรรมการฝึกอบรมของกลุ่มฯ  

11. การสนับสนุนการดาํเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

12. ทศิทางการพัฒนาหรือความก้าวหน้าของกลุ่ม  

13. การบริหารกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพียงกบัชวีิตประจาํวันอย่างสมดุล 

 

การอภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาการคงอยู่ของเศรษฐกจิพอเพียง ในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้เสนอประเดน็ที่น่าสนใจที่นาํมาอภิปรายผลดงันี้  ผู้นาํ

ที่มคีวามสามารถฉลาดและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา การบริหารของกลุ่มจึงจะสามารถทาํให้กจิกรรมกลุ่มสามารถอยู่

รอดได้สอดคล้องกบัแนวความคดิของสมบตั ิกุสมุาวลี (2551: 88-90) ว่าจุดเน้นของหลักเศรษฐกจิพอเพียงจะเน้นการ

มีความรู้  และความมีคุณธรรม คนที่จะรู้จักตนเอง รู้ จักสภาพแวดล้อม และรู้จักการประมาณตนเองต้องมีธรรมะอยู่ใน

จิตใจ เงื่อนไขสาํคัญที่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดถือว่าเป็นหัวใจสาํคัญ คือ การที่คนในองค์กรต้องใช้ชีวิตและ

ทาํงานอยู่บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้  การมีสติปัญญา และการหมั่นเรียนรู้  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่ องกจ็ะส่งผลให้

องคก์ารมกีารปรับตวัอย่างสอดคล้องกบัสถานการณ์ 

 การกาํหนดเป้าหมายของกลุ่มถือเป็นสิ่งสาํคัญ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสมาชิกกลุ่มให้ไปสู่

เป้าหมายอย่างถูกต้อง และแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกนั สอดคล้องกบัแนวความคดิของจินตนา ดาํรงเลิศ (2548, หน้า 

32) เกี่ยวกบัลักษณะโครงสร้างทางสงัคมของกลุ่มคนต้องมกีารกาํหนดเป้าหมายที่แน่นอน ซึ่งเป้าหมายนั้นมี 2 อย่าง คือ 

เป้าหมายเฉพาะตวัและเป้าหมายรวมเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของสมาชิกกลุ่มให้ไปสู่เป้าหมายอย่างถูกต้อง 

 ผู้นาํที่มีความซื่อสตัย์ สอดคล้องกบัแนวความคิดของสมชัย จิตสชุน (2542 อ้างใน ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ

คณะ, 2546, 16-18) ที่ได้อธบิายว่า ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่มีความสาํคัญ หากองค์กรหรือกลุ่มใดไม่ซื่อสัตย์สจุริตว่า 

ในช่วงก่อนวิกฤตเิศรษฐกจิความเสยีหายดงักล่าว มกัจะถูกมองว่าเป็นความสญูเสยีภายใน และแนวความคิดของ สดุชฎา 

สทุธิศร (2533, หน้า 23) ที่กล่าวว่า โดยทั่วไปสังคมชนบทไทยมีค่านิยมที่เด่นชัดคือ ยกย่องคนมีความซื่อสตัย์ คนใน

ชนบทจะเคารพยกย่องให้เป็นผู้นาํสงัคมรวมถงึองคก์ารด้วย  
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 ลักษณะและความชาํนาญเฉพาะด้านของผู้นาํใส่ใจในงาน มีองค์ความรู้  มีความรอบรู้  เสยีสละ มีความรู้  และไม่

ใช้เงินเป็นตวัตั้ง และสมาชิกกลุ่ม ต้องมคีวามสามคัคเีป็นหลัก อย่าเอาเงินเป็นตวัตั้ง ให้เน้นการเสยีสละในการทาํงานมาก

ที่สดุ ไม่เหน็แก่เงินเป็นหลักสอดคล้องกบัแนวความคิดของสดุชฎา สทุธศิร (มปป. หน้า 22) กล่าวถึงสภาพทั่วไปของ

ลักษณะคนไทยที่มีลักษณะยึดวัตถุนิยม ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ยกย่องเงินตราและสิ่งของว่ามีคุณค่ามากกว่าคุณงาม

ความดี ทาํให้คนแสวงหาวัตถุเพ่ือการจะได้รับการยกย่องนับถือ เสริมสร้างอาํนาจวาสนาบารมีและเกียรติยศทั้งนี้ หาก

องคก์รใดมคีนประเภทนี้มากจ็ะมกีารเอาเปรียบ แข่งขนักนัอย่างรนุแรง สร้างความวุ่นวายแก่องคก์ารอย่างมาก 

 การบริหารกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพียงกบัชีวิตประจาํวันอย่างสมดุล สอดคล้องกบัแนวความคิดของบุปผา เมฆ

ศรีทองคาํ (2534, หน้า 15) เกี่ยวกบัแนวความคิดโครงสร้างทางสงัคมจะมั่นคงเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กบับรรทดัฐานทาง

สังคม ในรูปแบบวิถีชาวบ้านหรือวิถีประชาที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่บุคคลปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน โดยไม่มีกฎหมาย

บงัคบัให้ปฏบิตัิ 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศกึษาปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็และการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็มุ่งสู่

ความเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้  สงักัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักวิชาการศึก ษา 

จาํนวน 76 คน และหัวหน้าศนูย์ฯ/ครผูู้ดูแลเดก็จาํนวน 160 คน รวมทั้งสิ้น 236 คน เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

5 ระดับ และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา

การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สงักัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนการ

บริหารจัดการศนูย์พัฒนาเดก็เลก็มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้  ทั้งน้ีผู้วิจัยเลือกที่นาํเสนอ กระบวนการจัดการความรู้  ที่

เป็นพ้ืนฐานและมักได้รับการกล่าวถึง ซ่ึงมีกระบวนการประกอบ 4 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นการแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้  การจัดเกบ็และการ

สบืค้นความรู้  การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ ทั้งน้ีเป็นเพราะกระบวนการจัดการความรู้ เป็นวิธีการเพ่ิมคุณค่าของบุคคล กลุ่มบุคคล 

องค์กร ชุมชนท้องถิ่นหรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคลในการพัฒนาหน่วยงาน องค์กรให้มีประสทิธภิาพโดยการทาํงานเป็นทมี แลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนัและนาํความรู้ที่มีออกมาใช้ประโยชน์ และจากการสนทนากลุ่มของผู้เช่ียวชาญ พบว่า ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ควรมีจัดสรร

บุคลากรที่เพียงพอต่อจาํนวนเดก็ มีความรับผดิชอบ ครตู้องทาํวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กบัเดก็ ควรศกึษาดูงาน แสวงหา

ความรู้ทั้งความรู้ที่อยู่ภายในและภายนอกสถานศกึษา มีปฏสิมัพันธท์ี่ดี มีความสามัคคีและพัฒนาตนเองให้ทนัต่อสงัคมของการเปล่ียนแปลง

อยู่เสมอ อุทศิตนในการสอนและพัฒนาผู้ เรียน ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมควรจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเดก็ ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้านวิชาการ ควรมีการนาํสื่อ

เทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม มีการประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กร เครือข่ายครู

ผู้ดูแลเดก็ในการจัด หลักสตูรสาํหรับเดก็ปฐมวัยให้มีความสอดคล้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน ด้านการมีส่วนร่วมและสมัพันธ์ชุมชน ควรมี

การขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่างๆ ในด้านการระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดาํเนินงานศูนย์พัฒนาเดก็เลก็และ

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ของเดก็ ควรให้ครอบครัวของเดก็เขามามีส่วนร่วมในกจิกรรมของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็เป็นประจาํ 

ควรมีการประชาสมัพันธง์านของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและด้านการส่งเสริมเครือข่ายและพัฒนาเดก็ปฐมวัย ควร

จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานเครือข่ายศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ เพ่ือช่วยเหลือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกัน กลุ่มเครือข่ายควรให้

การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรและร่วมกันบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพสูงสุด ดังน้ัน ทุกฝ่ายที่มีความ

เกี่ยวข้องในการบริหารงานในแต่ละด้านควรมีการวางแผนงานร่วมกนั และดาํเนินงานไปในทศิทางเดียวกนัเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ให้มี

ประสทิธภิาพต่อไป 

 

ค าส าคญั: การบริหารจัดการศนูย์พัฒนาเดก็เลก็  ความเป็นเลิศ  กระบวนการจัดการความรู้ 

 

Abstract 

This research aimed to study problems of child development center management and management of child development 

centers to excellence using Knowledge Management (KM) process of the centers under local administrative organizations in 

Uttaradit. The sample consisted of 236 people, 76 educators and 160 centers’ chiefs / caretakers. The data was collected by 5 scale 

rating questionnaire and group discussion. Statistics used to analyze the data were percentage, mean and standard deviation and text 
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analysis. The research results showed that problems in management of child development centers under local administrative 

organizations in Uttaradit were at a high level in overall. For the management of the centers to excellence using Knowledge 

Management (KM), the researcher chose to present about basic knowledge management process which has often been discussed. The 

process consisted of four steps: knowledge seeking, knowledge creation, knowledge storage and searching, knowledge transferring 

and utilization and it was a tool to increase value of people, group of people, organizations, communities or people network to 

develop organizations to be effective by working together, exchanging knowledge and learn together and bring knowledge to be used. 

Group discussion among experts revealed that in staff and management, there should be enough responsible staff to take care of 

children. Classroom research should be carried in order to help the kids in problem solving. Teachers should study or pursuit 

knowledge from inside and outside schools, have a good relation with others, always develop and devote themselves in teaching and 

developing students. For buildings and environment, there should be budget to build centers where are conducive to children learning. 

Community should be involved in both internal and external environment setting. Modern media and technology should be 

appropriately applied in learning experience. Asking communities, organizations and child caretaker’s network to create consistent 

curriculum for children in the same way. For community involvement and relation, cooperation from parents, community and other 

organizations should be asked for resources in supporting centers’ operation and for participation in learning activities. Kids’ families 

should participate centers’ activities regularly. Continuous centers’ promoting to community is important. To promote the network and 

develop childhood children, there should be a child development network committee to help and exchange information in order to 

exchange knowledge and learn together. Budget should be spent to develop teachers and staff, develop child care centers to 

excellence. Therefore, relevant administrative sectors need to plan and work together to improve child development centers in the 

same direction effectively. 

 

Keywords: Child development center management, Excellence, Knowledge management process 

 

บทน า 

  การศึกษาเป็นเคร่ืองมอืที่มคีวามสาํคญัในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพ และมีประสทิธภิาพ ช่วยให้

บุคคลได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ทั้งทางด้าน ร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ 

รวมถงึมคุีณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวิต และประกอบอาชีพในยุคที่สงัคมกาํลังเกดิการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ได้

อย่างมคีวามสขุ และนาํไปสู่การพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคมและประเทศชาตต่ิอไป และเพ่ือเป็นหลักประกนัว่าประชาชนทุกคน

ในท้องถิ่นจะได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม และเสมอภาคกันอย่างทั่วถึง รัฐจึงมีนโยบายการกระจายอาํนาจการจัด

การศึกษาสู่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดมลักษณ์, 2553) ดังนั้น การศึกษาจึงมีบทบาทสาํคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา

ศักยภาพของคนในสงัคม โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดบัปฐมวัย 

ในปี 2546 รัฐบาลได้มีนโยบายกาํหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียนจากปฐมวัย 

(อายุ 2 - 5 ปี) จากสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธกิาร และศูนย์เดก็เลก็จากกรม

พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยถือว่า เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการให้

การศึกษาและให้การส่งเสริมพัฒนาการเดก็ตั้งแต่เริ่มปฏสินธ ิโดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเดก็และให้

ชุมชน และสงัคม เป็นฐานที่มส่ีวนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเล้ียงดูเดก็ทุกขั้นตอนเช่นการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็ การปรับปรุงศูนย์ฯ สนับอุปกรณ์การเรียนการสอน สนับสนุนเครื่องเล่นประจาํศูนย์ฯ สนับสนุนอาหารกลางวัน

และอาหารเสริม (นม) รวมถึงสนับสนุนบุคลากรศูนย์ฯ ครูผู้ดูแลเดก็ ผู้ เลี้ ยงดูเดก็ คณะกรรมการศูนย์ฯ ในเรื่องการ

อาํนวยความสะดวกต่างๆ (สาํนักงานคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น, 2551) รวมถึง

แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสงัคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสขุและครอบครัว มีบทบาทสาํคัญต่อการพัฒนาเดก็

ปฐมวัย ให้เจริญเตบิโตพัฒนาไปในทศิทางที่พึงประสงค ์บุคคลเหล่านี้ ต้องมคีวามรู้ เชิงหลักวิชาการและทกัษะที่ถูกต้องใน

การเล้ียงดูเดก็ การพัฒนาเดก็ปฐมวัย ต้องถอืเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า การวิจัยได้แสดงว่าการลงทุนเพ่ือพัฒนาเดก็ตั้งแต่ต้น 

เป็นการลงทุนที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการตามแก้ปัญหาของสงัคมที่เกดิขึ้นเพราะความไม่มีคุณภาพของประชากรในสงัคม 

(สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต,ิ 2546) สรุปได้ว่าการดูแลให้การศึกษาเดก็ปฐมวัยเป็นหน้าที่ของทุกคนทุก
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ฝ่ายที่ต้องร่วมมอืกนัพัฒนาประชากรของชาตใินอนาคตให้มีคุณภาพและประสทิธภิาพ การจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการ

จัดการศึกษาในลักษณะการอบรมเลี้ ยงดู และเตรียมความพร้อมให้เดก็ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคมและ

สตปัิญญา ซึ่งจัดให้เดก็อายุระหว่าง แรกเกดิถงึ 5 ปีและเป็นจุดของการเริ่มต้นกระบวนการจัดการศึกษาของมนุษย์ เดก็วัย

นี้ เป็นวัยเร่ิมต้นของชีวิต ถอืเป็นวัยทองของชีวิต เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการทุกด้านเจริญเติบโตในอตัราสงูสดุโดยเฉพาะ

ในด้านระบบประสาทและสมองจะเตบิโตได้ถงึร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ เป็นช่วงที่เดก็เกดิการเรียนรู้ได้มากที่สดุของชีวิตเป็น

วัยที่ร่าเริง สดใส มองโลกสวยงาม เป็นวัยอยากรู้ อยากเห็นช่างสังเกตและมีจินตนาการสูงเป็นช่วงชีวิตที่กาํลังสร้าง

บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยพ้ืนฐานของตนเอง ซึ่งจะติดตัวไปจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ เดก็วัยนี้ หากได้รับการอบรม

เล้ียงดูส่งเสริมอย่างถูกต้อง ถูกวิธ ีและได้รับการตอบสนองขั้นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอ จะเป็นการวางรากฐานที่ดีให้กบัเดก็ 

เพ่ือให้เดก็เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติในอนาคต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ดังนั้น เราจึงต้องให้

ความสาํคญักบัการจัดการศึกษาในระดบัปฐมวัยให้มากขึ้น นอกจากนี้ ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเดก็

ปฐมวัย พ.ศ.2551 กาํหนดให้เดก็ปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างมคุีณภาพตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามที่บญัญัติไว้

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมุ่งเน้นให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง คร ูครผูู้ดูแลเดก็และผู้ที่เกี่ยวข้องกบัเดก็ปฐมวัย มี

ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาํคัญของการเลี้ ยงดู การสร้างประสบการณ์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เดก็

ปฐมวัยเกดิการเรียนรู้และพัฒนาได้เตม็ตามศักยภาพ บุคลากรที่มคีวามสาํคญัยิ่งในการจัดการศึกษาหรือจัดประสบการณ์

ให้เดก็ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็นั้นคอื ครผูู้ดูแลเดก็ จากสถานการณปั์จจุบนัพบว่าภาพรวมของการดาํเนินงานศนูย์ฯ พบว่ายังมี

ปัญหาด้านการบริหารจัดการหลายด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

ด้านวิชาการ ด้านการมีส่วนร่วม และสัมพันธชุ์มชน และด้านการส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาเดก็ปฐมวัย (สุรศักดิ์, 2555) 

เดก็ปฐมวัย มีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในทุกด้าน นอกจากนี้ จากการสาํรวจของหน่วยงานที่ดาํเนินการเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาเดก็ปฐมวัย พบว่าในสงัคมไทยยังไม่สามารถจัดบริการเสริมกาํลังครอบครัว เพ่ือพัฒนาเดก็ปฐมวัยได้ครอบคลุม

ทั่วถงึและมคีุณภาพ รวมทั้งสถานรับเลี้ยงเดก็ ศูนย์พัฒนาเดก็ปฐมวัยหรือศูนย์พัฒนาเดก็เลก็และการอนุบาลในโรงเรียน 

ยังต้องการการปรับปรงุคุณภาพทั้งในด้านการบริหารจัดการ วิธกีารเลี้ยงดู การพัฒนาผู้เลี้ ยงดูเดก็ให้มีความรู้  ความเข้าใจ

ในบทบาทหน้าที่ การกาํกบัดูแลคุณภาพมาตรฐานบริการให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนั้นจึงมีการนนาํรูปแบบ

ในการบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาใช้ในการบริหารองคก์ร หน่วยงาน เช่น การประกนัคุณภาพการศึกษา หลักการ

บริหารด้วยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นต้น เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ให้เกดิคุณภาพและสู่

ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้  (KNOWLEDGE MANAGEMENT) ในบทนี้ผู้วิจัยเลือก

ที่นาํเสนอ กระบวนการจัดการความรู้  ที่เป็นพ้ืนฐานและมกัได้รับการกล่าวถงึ ซึ่งมกีระบวนการประกอบ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

ขั้นการแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้  การจัดเกบ็และการสบืค้นความรู้  การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ เป็นแนว

ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ เป็นเพราะกระบวนการจัดการความรู้มีประโยชน์ คือ เป็น

การเพ่ิมศักยภาพและปรับปรุงผลผลิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพขององค์กรให้ดียิ่ งขึ้ น ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

ประหยัดเวลาในการต่อยอดความรู้  มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ ได้อย่างรวดเรว็ ช่วยให้ผู้ปฏบิัติงานไม่ต้องลองผิดลอง

ถูก บุคลากรในองคก์ารได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนั ทาํให้กระบวนการทาํงานมีประสทิธภิาพ เพ่ิมศักยภาพขององค์การใน

การแข่งขัน และที่สาํคัญ ทาํให้ผลสมัฤทธิ์ของงาน เกดิผลสาํเรจ็ในระดับดีมากขึ้นเร่ือยๆ ทาํให้องค์กรหรือหน่วยงาน มี

สภาพการเป็นองคก์รเรียนรู้  สรปุได้ว่า การจัดการความรู้  เป็นกระบวนการหรือวิธกีารนาํความรู้ที่มีอยู่หรือได้เรียนรู้มาใช้

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร โดยผ่านกระบวนการในการจัดการความรู้ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ การแสวงหาความรู้  

การสร้างความรู้  การจัดเกบ็และการสืบค้นความรู้  การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ หรือวิธีการในการรวบรวม

ข้อมูลที่มอียู่อย่างกระจัดกระจายมาจัดให้เป็นระบบ ซึ่งรวมถึงการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ การแลกเปล่ียนความรู้

ระหว่างบุคคล มาพัฒนาให้เกิดเป็นองค์ความรู้ ใหม่ เพ่ือนําความรู้ ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการทาํงานให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุ จากความเป็นมาของปัญหาและความสาํคัญข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจทาํ

วิจัย เรื่ อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนการ การจัดการความรู้  

(KNOWLEDGE MANAGEMENT) สงักดั องคก์รองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอตุรดติถ ์เพ่ือเป็นต้นแบบให้กบั
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ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ ในการนาํไปพัฒนาศูนย์พัฒนาเดก็เลก็สู่ความเป็นเลิศ มคุีณภาพอย่างย่ังยืนพร้อมที่จะสร้างเยาวชนที่

เป็นกาํลังสาํคญัในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ สงักดั องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอตุรดติถ์  

2. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนการ การจัดการความรู้  

(KNOWLEDGE MANAGEMENT) สงักดั องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอตุรดิตถ ์

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 ผู้วิจัยได้ดาํเนินการวิจัยโดยมีรายละเอยีดการดาํเนินการวิจัยดังนี้  ประชากรนักวิชาการศึกษา  76 คน หัวหน้า

ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็และครผูู้ดูแลเดก็ 160 คน และกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คอื นักวิชาการศึกษา 76 คน หัวหน้าศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็และครูผู้ดูแลเดก็ 160 คน สงักดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ จาํนวนทั้งสิ้น 236 คน 

เคร่ืองมอืที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงันี้  

 ตอนที่ 1: ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ(Check list) ได้แก่ เพศ อายุ ตาํแหน่ง และระดบัการศึกษา 

 ตอนที่ 2: สอบถามเกี่ยวกบัปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ สงักดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดอตุรดติถ ์ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 

 ตอนที่ 3: แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัญหาเป็นแบบปลายเปิด 

 ตอนที่ 4: การสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยผู้เชี่ยวชาญจาํนวน 9 คน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้  4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการแสวงหาความรู้  การสร้างความรู้  การ

จัดเกบ็และการสบืค้นความรู้  การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ 

นําแบบสอบถามที่ได้จากการแก้ไขปรับปรุงของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพ่ือ

พิจารณาหาความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (content validity) ภาษาที่ใช้ และพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครอบคลุม

ประเดน็ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยการวิเคราะห์หาค่า IOC (index of item 

and objective) ที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าข้อคาํถามนั้นจัดได้สอดคล้องกับเนื้ อหา (วรรณี, 2551) นํา

แบบสอบถามไปใช้เกบ็รวบรวมข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย นักวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็ ครผูู้ดูแลเดก็ สงักดั องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอตุรดติถ์ การเกบ็รวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้

ดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แล้วนาํแบบสอบถามที่รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์เพ่ือทาํการวิเคราะห์ 

ประมวลผลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติซึ่ งวิเคราะห์ได้จากโปรแกรม

สาํเรจ็รปู ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

 

ผลการศึกษา 

  จากการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้  

สงักดั องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอตุรดติถ ์ซึ่งสามารถสรปุผลวิจัยได้ดงันี้  จากการวิจัยพบว่า  

1. ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย

ภาพรวม มปัีญหาอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาในภาพรวมเป็นรายด้านจากปัญหาโดยเรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า

ด้านที่มค่ีาเฉล่ียสงูสดุคอื ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม(  ̅ = 4.32 , SD.= 0.37) ตามความคิดเหน็ของนักวิชาการ 

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเดก็เลก็/ครผูู้ดูแลเดก็ สงักดัองคป์กครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภาพรวมมีปัญหาในระดับ

มาก รองลงมาได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ (  ̅ = 3.84 , SD.= 0.20) ด้านบุคลากร (  ̅ = 3.79 , SD.= 0.16) ด้าน

การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (  ̅ = 3.59 , SD.= 0.22) ด้านวิชาการ (  ̅ = 3.57 , SD.= 0.13) และด้านการ
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ส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเดก็ปฐมวัย (  ̅ = 2.69 , SD.= 0.40 ) ตามความคดิเหน็ของนักวิชาการ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเดก็

เลก็/ครผูู้ดูแลเดก็ สงักดัองคป์กครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดติถ ์โดยภาพรวมมปัีญหาในระดบัปานกลาง  

2. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้  สงักัด องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยผู้เชี่ยวชาญจาํนวน 9 คนได้ให้ข้อมูลการ

บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็โดยการใช้กระบวนการจัดการความรู้  4 ขั้นตอน ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้  การสร้าง

ความรู้  การจัดเกบ็และการสบืค้นความรู้  การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ สรปุได้ดงันี้  

ขั้นการแสวงหาความรู้  เช่น การสอนงาน การประชุม การลงมือปฏบิัติ ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ควร

ส่งเสริมงบประมาณและจัดหางบประมาณในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ ด้านการบริหารจัดการและด้านบุคลากรควรให้

ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดทาํงบประมาณค่าใช้จ่าย จัดทาํบัญชีของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ ด้านการมีส่วนร่วมและ

สมัพันธชุ์มชน ควรมกีารขอความร่วมมอืจากผู้ปกครอง ชุมชน และองคก์รต่างๆ สนับสนุนการดาํเนินงานศูนย์พัฒนาเดก็

เล็ก ด้านวิชาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการเดก็เล็กให้ครบทุกด้าน และด้านการส่งเสริม

เครือข่ายและพัฒนาเดก็ปฐมวัย ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเดก็ปฐมวัยทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นระดบัอาํเภอ ระดบัจังหวัด ระดบัภาค 

  ขั้นการสร้างความรู้  เช่น การทาํงานเป็นทมี การแบ่งปันความรู้  การวิจัยและการพัฒนา ด้านอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็ ด้านการบริหารจัดการและด้านบุคลากรควรต้องบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํหนดโดย

จะต้องจัดให้มีการประเมินตนเองทุกปี ควรมีจัดสรรบุคลากรที่เพียงพอต่อจาํนวนเดก็ ด้านการมีส่วนร่วมและสัมพันธ์

ชุมชน ควรจัดทาํกจิกรรมเชื่อมความสมัพันธร์ะหว่างครอบครัวและศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ และด้านการส่งเสริมเครือข่ายและ

พัฒนาเดก็ปฐมวัย ส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสมพันธง์านพัฒนาเครือข่ายและประเมนิผลการพัฒนา 

  ขั้นการจัดเกบ็และการสืบค้นความรู้  เช่นการจัดทาํฐานข้อมูล และจัดทาํให้เป็นลายลักษณ์อักษร  ด้านอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อม ควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็ ด้านการบริหารจัดการและด้านบุคลากร มีการจัดทาํแผนพัฒนา และมีการดาํเนินงานตามแผน สนับสนุน

การอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้กบัครูผู้ดูแลเดก็สมํ่าเสมอ ด้านการมีส่วนร่วมและสมัพันธชุ์มชน ส่งเสริมการออกประชุม

ประชาคมด้านการศึกษาในพ้ืนที่ เน้นการมส่ีวนร่วมด้านการศึกษาผ่านการเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นรปูธรรม 

ด้านวิชาการ ควรจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการและระบบสารสนเทศ และมีการกาํหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากร

ทุกระดบัเป็นลายลักษณอ์กัษร และมกีารจัดทาํหลักสตูร รวมทั้งมกีารนิเทศ กาํกบัตดิตามประเมินผลการใช้หลักสตูร และ

ด้านการส่งเสริมเครือข่ายและพัฒนาเดก็ปฐมวัย ควรส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเดก็ปฐมวัยทั้ง ในระดับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นระดบัอาํเภอ ระดบัจังหวัด ระดบัภาค 

  ขั้นการถ่ายโอนและใช้ประโยชน์ความรู้  เช่น การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา การสรุปข่าวสาร  ด้านอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อม มีพ้ืนที่ห้องสาํหรับจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ

จาํนวนเดก็ ด้านการบริหารจัดการและด้านบุคลากร จัดการจัดทาํแผนพัฒนาระยะ 3 ปี ที่สอดคล้องกบันโยบายหรือ

วัตถุประสงค์ และต้องปฏบิัติงานตามแผนกาํหนด ด้านการมีส่วนร่วมและสัมพันธ์ชุมชน การให้ความรู้  และให้บริการ

ชุมชน ด้านสถานที่ วัสดุครุภัณฑต่์างๆ และเป็นแหล่งแห่งการเรียนรู้  ด้านวิชาการ ครูผู้ดูแลเดก็ จะต้องได้รับการนิเทศ

กาํกบัตดิตามประเมนิผลตามแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และด้านการส่งเสริมเครือข่ายและพัฒนา

เดก็ปฐมวัย จะต้องมกีารประชาสมัพันธก์จิกรรมงานเครือข่ายให้ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่องกลุ่มเครือข่าย

ควรให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาครแูละบุคลากรและร่วมกนับริหารศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ให้มีคุณภาพสงูสดุ เพ่ือ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
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วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด

อุตรดิตถ์ ทั้ง 6 ด้านประกอบด้วย 1) มาตรฐานด้านบุคลากร 2) มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 3) 

มาตรฐานด้านวิชาการ 4) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ 5) มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และสมัพันธ์ชุมชน และ 6) 

มาตรฐานด้านการส่งเสริมเครือข่ายและการพัฒนาเดก็ปฐมวัย พบปัญหาอยู่ในระดับมากและปานกลางทั้งนี้ เป็นเพราะ

ปัญหาแต่ละด้านเป็นผลมาจากการบริหารจัดการที่ผู้บริหารต้องวางแผนบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ซึ่งผลการ

สอบถามโดยใช้แบบสอบถามผู้เกี่ยวข้องให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้  ควรรวมศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ที่อยู่ในตาํบลเดียวกนั

เพ่ือให้ครทูาํงานร่วมกนัอย่างเป็นระบบมกีารจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเดก็เลก็และพัฒนาบุคลากรมกีาร

จัดหาแม่บ้านทาํความสะอาด และแม่ครัวทาํอาหารให้ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เพ่ิมมาตรการความปลอดภัยให้ศูนย์ฯ เช่น ถัง

ดบัเพลิง หรือการซักซ้อมการหนีไฟหน่วยงานต้นสงักดัควรมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์

พัฒนาเดก็เล็กในด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐานนักวิชาการศึกษาควรมีการนิเทศ ติดตามงานการจัดประสบการณ์อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ (รัชนี, 2555) พบว่าควรปรับปรงุอาคารสถานที่ให้เป็นสดัส่วนปรับปรงุสิ่งแวดล้อม

ทั้งในและนอกอาคารให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเดก็ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกบังานวิจัยของ (วัชรินทร์, 2556) พบว่าควร

จัดให้มีสนามเดก็เล่นและเคร่ืองเล่นสนามที่ปลอดภัย ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาในระดับ

มาก ทั้งนี้ เป็นเพราะศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ซึ่ งสอดคล้องกบังานวิจัย

ของ (พิมพ์จิต, 2551)พบว่า มงีบประมาณในการพัฒนาอย่างจาํกดัและยังสอดคล้องกบังานวิจัยของ (อาทติยา, 2554) 

พบว่า การบริหารศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ควรจัดสรรงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมให้เดก็และวัสดุ ครุภัณฑเ์พ่ือใช้ใน

การดูแลเดก็ภายในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ ด้านบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาในระดับมาก ทั้งนี้ เป็นเพราะขาด

การนิเทศ ตดิตามงานจากหัวหน้าศูนย์ฯหรือนักวิชาการศึกษา ซึ้ งสอดคล้องกบังานวิจัยของ (พิมพ์จิต, 2551) พบว่า ครู

ผู้ดูแลเดก็ไม่ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และยังสอดคล้องกบังานวิจัยของ (สมยศ, 2550) พบว่า 

บุคลากรขาดการศึกษาเพ่ิมเตมิ ด้านการมสี่วนร่วมและสมัพันธชุ์มชน โดยภาพรวมและรายด้านมปัีญหาในระดบัมาก ทั้งนี้

เป็นเพราะชุมชนไม่ได้เข้ามามสี่วนร่วมในกจิกรรมของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ ซึ้ งสอดคล้องกบังานวิจัยของ (พิมพ์จิต, 2551) 

พบว่า ต้องทาํงานด้านการเกษตรที่ไม่ค่อยมเีวลาว่าง ด้านวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาในระดับมาก ทั้งนี้ เป็น

เพราะศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ขาดแคลนสื่อที่ทนัสมัยและไม่ได้รับการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ้ งสอดคล้องกบั

งานวิจัยของ (รัชนี, 2555) พบว่า ควรสนับสนุนงานวิจัยและการผลิตสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านการส่งเสริมเครือข่ายและ

พัฒนาเดก็ปฐมวัย โดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาในระดับปานกลางทั้งนี้ เป็นเพราะศูนย์พัฒนาเดก็เลก็แลกเปล่ียน

เรียนรู้ ร่วมกนัภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา กับ ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเดก็ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจัยของ (อาทติยา, 2554) พบว่า มกีารจัดตั้งชมรมผู้ดูแลเดก็ขึ้นในระดบัจังหวัด เพ่ือเป็นเครือข่ายของ

ผู้ดูแลเดก็ในการร่วมกนัพัฒนาและยังสอดคล้องกบังานวิจัยของ (รัชนี, 2555) พบว่า ควรมกีารจัดประชุมและปฏบิตักิาร

ร่วมกนัในระดบัตาํบล อาํเภอ องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดกจิกรรมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลการศึกษาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้  

สงักดั องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอตุรดติถ ์อภิปรายผลได้ ดงันี้  การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ พบว่า 1) 

ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการควรมีจัดสรรบุคลากรที่เพียงพอต่อจาํนวนเดก็ มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น อุทศิตนใน

การสอนและพัฒนาผู้เรียน 2) ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเดก็ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 3) ด้านวิชาการและกจิกรรมตามหลัก สตูรควรมีการประสานความร่วมมือในการจัด 

หลักสตูรสาํหรับเดก็ปฐมวัยให้มคีวามสอดคล้อง และเป็นแนวทางเดียวกนัและ 4) ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุน

จากชุมชน ควรให้ครอบครัวของเด็กเขามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจํา ควรมีการ

ประชาสมัพันธง์านของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ให้ชุมชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ (การจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2547) พบว่า การกาํหนดบุคลากรจะต้องจะต้องมีคุณสมบัติ บทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
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ดําเนินงานให้การศึกษาและพัฒนาการสําหรับเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสม ด้าน

สภาพแวดล้อมสถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ ควรอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม และต้องไม่อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งอาจเสี่ยงต่อ

อันตราย ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์ของผู้ปกครอง 

ตลอดจนการจัดกจิกรรมประจาํวันสาํหรับเดก็เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางการพัฒนาการจัดการบริการ และด้านการมี

ส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน ควรส่งเสริมและสนับสนุนการดาํ เนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล

รวมถึงการเข้ามาจากชุมชนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือประชาคมในท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับการ

จัดบริการการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็มุ่งสู่ความเป็นเลิศให้ประสบผลสาํเรจ็นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก

ฝ่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กร ชุมชน บุคลากรในทุกระดับภายในองค์กรและผู้รู้  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนั 

ทาํงานร่วมกันทาํให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการใช้กระบวนการจัดการความรู้กเ็ป็นวิธีการหนึ่งที่ทาํให้ประสบ

ผลสาํเรจ็และพัฒนาองคส์ู่ความเป็นเลิศ 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาค้นคว้าในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ของการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1) เพื่อพัฒนาเวบ็ไซต์การบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศกึษา สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาอุตรดิตถ์ เขต 2 2) เพ่ือประเมินคุณภาพของเวบ็ไซต์การบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ครูและบุคลากรในโรงเรียนสงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์ เขต 2 จาํนวน 100 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกาํหนดโควตา เคร่ืองมือที่ใช้ในการค้นคว้า ได้แก่ เวบ็ไซต์การบริหารจัดการกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา และแบบประเมินคุณภาพเวบ็ไซต์การบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาค้นคว้าพบว่า การประเมินคุณภาพเวบ็ไซต์ของผู้เช่ียวชาญการพัฒนาเวบ็ไซต์การบริหาร

จัดการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา มีค่า ( X  = 4.69) อยู่ในเกณฑ์ความเหมาะสมมากที่สดุ แยกเป็นด้านประโยชน์และการนาํไปใช้ มีค่า

( X  = 4.92) ด้านการออกแบบ มีค่า ( X   = 4.64) และด้านการบริหารจัดการ มีค่า ( X   = 4.52) และการประเมินเวบ็ไซต์การบริหาร

จัดการของบุคลากรผู้ใช้บริการ มีค่า ( X  = 4.47) อยู่ในเกณฑ์ความเหมาะสมมาก แยกออกเป็นด้านประโยชน์และการนําไปใช้ มีค่า 

( X  = 4.63) ด้านการออกแบบ มีค่า ( X  = 4.52) และด้านการบริหารจัดการ มีค่า ( X  = 4.26) 

 

ค าส าคญั: เวบ็ไซต์การบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

 

Abstract 

In this study the aim of self-study: 1) to promote the development of management education. Office of Primary 

Education, Uttaradit, 2, 2) to assess the quality of site management group promotes education. The samples used in the study 

include. Teachers and staff in schools under the Office of Elementary Uttaradit Area 2 100, which came from a random set quotas. 

The instruments used in research, including site management group promotes education. Quality Evaluation and Management group 

promotes education. The statistics used in this study is the mean and standard deviation. The study found that Quality Evaluation of 

expert website development management group promotes education, the value X = 4.69 is considered most appropriate. At the 

benefits and use the value X = 4.92 Design is X = 4.64, and the management of the value X = 4.52 and site assessment, 

management of personnel, using the value X = 4.47 in. appropriate criteria Split into the benefits and use the value X = 4.63 X = 

4.52, the value of design and management, the value X = 4.26. 

 
Keywords: Website development management group promotes education office 

 



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- 291 - 

 

บทน า 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งในสาํนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 2 มี

หน้าที่หลัก คอื ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อธัยาศัย ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอื่น ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา

สอดคล้องกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาํหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถ

พิเศษ ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บาํเพ็ญประโยชน์ 

นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษะสิทธิเดก็และเยาวชน และงานกจิการนักเรียนอื่น ส่งเสริม

สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

ประสานการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพตดิ และส่งเสริมป้องกนัแก้ไข และคุ้มครองความประพฤตนิักเรียนและ

นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาํเนินงานวิเทศสมัพันธ ์ประสาน ส่งเสริมการศึกษากบัการศาสนาและการ

วัฒนธรรม ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภมูปัิญญาท้องถิ่น ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มี

บทบาทในการสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน ปฏบิัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏบิัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

การที่จะทาํให้บรรลุนโยบายทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น นอกจากจะอาศัยบุคลากรในหน่วยงาน และเทคโนโลยีการสื่อสาร  

จึงได้เลง็เหน็ถงึปัญหาของการสื่อสาร รับ ส่ง เอกสารระหว่างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และโรงเรียนในสงักดั คือ การ

รับ และการตอบกลับของโรงเรียนในสงักดัเป็นไปอย่างล้าช้า เพราะการรับ ส่ง เอกสารปัจจุบันเป็นการรวมส่งทุกงานมา

ในทางระบบ E-OFFICE ของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ทั้งหมด แต่ในภาระงานของแต่

ละกลุ่มงานในสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 นั้นมีมาก ทาํให้เอกสารสลับกนับ้าง บางครั้งไม่

สามารถรู้ ว่าโรงเรียนไหนส่งมาแล้วบ้าง จึงเกดิปัญหาในการรายงานข้อมูลต่างๆ ไปยังต้นสงักดัต่อไป (สาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 2, 2555) 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวต้องมกีารบริหารจัดการข้อมูลเอกสารเพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี เวบ็ไซต์จึง

เป็นเคร่ืองมอืที่ใช้ในการจัดการปัญหาดงักล่าว และปัจจุบนัการพัฒนาเวบ็ไซตเ์กดิขึ้นอย่างแพร่หลาย เนื่องจากปัจจัยของ

กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีการพัฒนาโปรแกรมสาํเรจ็รูปสาํหรับจัดทาํเวบ็ไซต์โดยตรงทาํให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีราคาไม่สงูนัก บุคคลทั่วไปสามารถพัฒนาเวบ็ไซต์ได้ด้วยตนเอง แต่ส่วนประกอบสาํคัญของ

การออกแบบเวบ็ไซต์ ที่จะทาํให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่สนใจเข้าไปเย่ียมชมหน้าเวบ็ต่างๆ หรือตัดสนิใจออกไปจากหน้าเวบ็ อยู่ที่

การออกแบบเวบ็เพจหน้าแรก ซึ่งจะทาํหน้าที่เรียกความสนใจจากผู้เข้าชมและรวมจุดเชื่อมโยงไปยังส่วนต่างๆ ของ

เวบ็ไซตเ์อาไว้ทั้งหมด หรือเป็นการประกาศจุดประสงคก์ารสื่อสารขององคก์รเอาไว้ในหน้านี้  เพ่ือสะดวก ง่ายต่อการค้นหา

ข้อมูลสาํคัญต่อไป ดังที่ (กดิานันท ์ มลิทอง, 2542) กล่าวไว้ว่า หลักการพ้ืนฐานในการออกแบบเวบ็ไซต์โดยทั่วไปนั้น 

ข้อความและรปูภาพกราฟิกไม่ควรมมีากจนเกนิไป ควรจะออกแบบหน้าเวบ็ไซต์เพ่ือให้มีการนาํเสนอได้อย่างน่าสนใจทั้ง

ในเรื่องของส ีตัวพิมพ์ภาพกราฟิก การจัดหน้า ความคมชัดเมื่อนาํเสนอจอภาพ เป็นต้น เพราะถ้าหากมีการใช้หลักการ

ออกแบบที่ดีเข้ามาช่วยในการพัฒนาเวบ็ไซต์แล้ว การที่จะพัฒนาเวบ็ไซต์กจ็ะมีความน่าสนใจและสามารถดึงดูดผู้ชมให้

กลับมาเย่ียมชมใหม่ได้ 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. ศึกษาหลักการออกแบบ กระบวนการออกแบบ และองค์ประกอบในการออกแบบ เวบ็ไซต์ให้มี

ประสทิธภิาพ เพ่ือกาํหนดเป้าหมายของเวบ็ไซต์ ระบุกลุ่มผู้ใช้ การจัดระบบข้อมูลการ สร้างระบบเนวิเกชั่น การ

ออกแบบหน้าเวบ็ รวมไปถึงการจัดรูปแบบตัวอกัษร การเลือกใส่ส ีและการใช้ภาพกราฟิกทั้งภาพเคลื่อนไหวและ

ภาพนิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างในเวบ็ไซต์ทั้งที่มองเหน็และมองไม่เหน็ล้วนเป็นผลมาจากระบวนการออกแบบเวบ็ไซต์ทั้งสิ้นและ

การออกแบบที่ดีนั้นจะต้องยึดผู้ใช้เป็นสาํคัญ และบริหารจัดการข้อมูลด้วย google drive เพ่ือแก้ปัญหาการรับ-ส่ง

เอกสาร และแบบรายงานข้อมูลต่าง ระหว่างโรงเรียนในสงักดักบักลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 



กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                                   Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 292 - 

 

 
รูปท่ี 1 แผนผงัเวบ็ไซต์การบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

 

 2. การพัฒนาเวบ็ไซต์ ศึกษากระบวนการพัฒนาเวบ็ไซต์ ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษา ขั้นตอนการพัฒนา

เวบ็ไซต์ ADDIE Model ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  

2.1 การวิเคราะห์เนื้ อหา (Analysis)  

2.2 การออกแบบ (Design)  

2.3 การพัฒนา (Development)  

2.4 การทดลองใช้ (Implementation)  

2.5 การประเมินผล (Evaluation)  

3. ประเมินคุณภาพเวบ็ไซต์จากผู้ใช้บริการเวบ็ไซต์การบริหารจัดการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

 

ผลการศึกษา 

จากการพัฒนาเว็บไชต์การบริหารจัดการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 2 และได้ประเมนิคุณภาพเวบ็ไซต์จากผู้ใช้บริการต่อการพัฒนาเวบ็ไซตก์ารบริหารจัดการกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จาํนวน 100 คน พบว่า ผลการ

ประเมนิคุณภาพของผู้ใช้บริการเวบ็ไซต์การบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับความเหมาะสมมาก ซึ่งสามารถสรุปผล

การประเมนิของแต่ละด้านได้ ดงันี้  

ด้านที่ 1 การประเมนิคุณภาพด้านการบริหารจัดการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แยกเป็น การจัดเนื้ อหา

เป็นขั้นตอนมีความต่อเนื่องอ่านเข้าใจร่วมกบั Google Drive มีความเหมาะสมระดับมากที่สดุ สามารถค้นหาข้อมูลที่

ต้องการได้อย่างรวดเรว็ร่วมกบั Google Drive แบ่งเนื้ อหาได้ครบถ้วน การตอบรับเอกสารระหว่างโรงเรียนกบักลุ่ม

ส่งเสริมมีความรวดเรว็ครบถ้วนร่วมกบั Google Drive และ การรับ – ส่งเอกสารระหว่างโรงเรียนกบักลุ่มส่งเสริมการ

จัดการศึกษาเป็นระบบร่วมกบั Google Drive มีความเหมาะสมอยู่ในระดับตํ่าที่สดุ 

ด้านที่ 2 การประเมินคุณภาพด้านการออกแบบเวบ็ไซต์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ แยกเป็น การ

จัดรูปแบบและโครงสร้างของเวบ็ไซต์โดยรวมง่ายต่อการอ่านมีระดับความเหมาะสมมากที่สดุ พ้ืนหลังและสโีดยรวมของ

เวบ็ ความถูกต้องในการเชื่อมโยงเวบ็ไซต์ทนัสมัยน่าสนใจ และขนาดตัวอกัษรมีความเหมาะสมกบัพ้ืนหลัง และ

เหมาะสมต่อการอ่านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับตํ่าที่สดุ 

ด้านที่ 3 การประเมินคุณภาพด้านประโยชน์และการนาํไปใช้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ แยกเป็น 

เป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากบัโรงเรียนในสงักดัและหน่วยงานอื่นๆอยู่ในระดับความ

เหมาะสมมากที่สดุ มีประโยชน์ต่อบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆภายในเวบ็ไซต์ได้ 24 ชม. เป็นสื่อ

เผยแพร่ข้อมูล ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับตํ่าที่สดุ  

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการพัฒนาเวบ็ไซต์การบริหารจัดการร่วมกบั Google Drive กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สาํนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

1. จากผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกบัการพัฒนาเวบ็ไซต์การบริหารจัดการร่วมกบั Google Drive กลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาจาก

เอกสารไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบเวบ็ไซต์องค์ประกอบของการออกแบบเวบ็ไซต์ กระบวนการพัฒนาเวบ็ไซต์ จาก

การศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาเวบ็ไซต์การบริหารจัดการร่วมกบั Google Drive กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 โดยออกแบบตามกระบวนการ ADDIE เพ่ือให้ได้

เวบ็ไซต์ที่มีความสมบูรณ์ตามกระบวนการครบทุกด้านก่อนนาํไปใช้จริง เพ่ือให้ได้เวบ็ไซต์ที่มีประสทิธภิาพครอบคลุมทั้ง

ด้านการบริหารจัดการ ด้านการออกแบบ และด้านประโยชน์การนาํไปใช้ 

2. จากผลการวิเคราะห์การประเมินของผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเวบ็ไซต์การบริหารจัดการร่วมกบั Google 

Drive กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ศึกษาค้นคว้า พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเหน็ว่า การพัฒนาเวบ็ไซต์การบริหาร

จัดการร่วมกบั Google Drive กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สดุ คือ ด้านประโยชน์และการ

นาํไปใช้ได้แก่ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ภายในเวบ็ไซต์ได้ 24 ชม.มีความเหมาะสมมากที่สดุ รองลงมา คือ 

ได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูล และเป็นสื่อเผยแพร่ข้อมูลร่วมกบั Google Drive มีความเหมาะสมน้อยที่สดุ 

ด้านการออกแบบ พบว่า การจัดรูปแบบและโครงสร้างของเวบ็ไซต์โดยรวมง่ายต่อการอ่านมีความเหมาะสมมากที่สดุ 

รองลงมา คือ ความถูกต้องในการเชื่อมโยงเวบ็ไซต์ และพ้ืนหลังและสโีดยรวมของเวบ็มีความเหมาะสมน้อยที่สดุ และ

ด้านที่มีความเหมาะสมตํ่าสดุ คือ ด้านการบริหารจัดการ พบว่า การแบ่งเนื้ อหาได้ครบถ้วนร่วมกบั Google Drive  

มีความเหมาะสมมากที่สดุ รองลงมา คือ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเรว็ร่วมกบั Google Drive และการ

ตอบรับเอกสารระหว่างโรงเรียนกบักลุ่มส่งเสริมมีความรวดเรว็ครบถ้วนมีความเหมาะสมน้อยที่สดุ  

3. จากผลการวิเคราะห์การประเมินเวบ็ไซต์ของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาเวบ็ไซต์การบริหารการจัดการ

ร่วมกบั Google Drive กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2  

ผู้ศึกษาค้นคว้าค้นพบว่า ผู้ใช้บริการบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 

2 มีความเหน็ว่า การพัฒนาเวบ็ไซต์การบริหารการจัดการร่วมกบั Google Drive กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 มีความเหมาะสมมากที่สดุในด้านประโยชน์และการนาํไปใช้ 

ประกอบด้วย เป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากบัโรงเรียนในสงักดัและหน่วยงานอื่นๆ

ร่วมกบั Google Drive มีความเหมาะสมมากที่สดุ รองลงมา คือ มีประโยชน์ต่อบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และได้รับความ

สะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลมีความเหมาะสมน้อยที่สดุ ด้านการออกแบบ ประกอบด้วย การจัดรูปแบบและ

โครงสร้างของเวบ็ไซต์โดยรวมง่ายต่อการอ่านมีความเหมาะสมมากที่สดุ รองลงมา คือ พ้ืนหลังและสโีดยรวมของเวบ็มี

ความเหมาะสมและขนาดตัวอกัษรมีความเหมาะสมกบัพ้ืนหลัง และเหมาะสมต่อการอ่านมีความเหมาะสมตํ่าสดุ และ

ด้านที่มีความเหมาะสมตํ่าที่สดุ คือ ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดเนื้ อหาเป็นขั้นตอนมีความต่อเนื่องอ่าน

เข้าใจร่วมกบั Google Drive มีความเหมาะสมมากที่สดุ รองลงมา คือ สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเรว็

ร่วมกบั Google Drive และ การรับ – ส่งเอกสารระหว่างโรงเรียนกบักลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นระบบร่วมกบั 

Google Drive มีความเหมาะสมน้อยที่สดุ 
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ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 การพัฒนาเวบ็ไซต์การบริหารจัดการร่วมกบั Google Drive กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ควรมีการอพัเดทข้อมูล เพระข้อมูลต่างๆ มีการเปล่ียนแปลง 

1.2 ความเร็วในการโหลดเข้าเวบ็ไซต์การบริหารจัดการร่วมกบั Google กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา สาํนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 สาํหรับหน้าแรกของเวบ็ไซตไ์ม่ควรให้โหลดข้อมูลช้า  

1.3 นาํโปรแกรมสาํเรจ็รูปอื่นๆ มาใช้ 

1.4 การค้นหาข้อมูลมีความสะดวก และรวดเรว็ 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 

  2.1 ควรศึกษาความถี่และระยะเวลาในการเข้ามาใช้บริการเวบ็ไซต์การบริหารจัดการร่วมกบั 

Google กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 

  2.2 การสร้างเวบ็ไซต์เป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการที่

หลากหลายเพ่ือเวบ็ไซต์ที่ออกแบบมีความน่าสนใจ ทนัสมัย และดึงดูดผู้เข้ามาใช้บริการ 

  2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกบัเวบ็ไซต์อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาเวบ็ไซต์ต่อไป เพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อ

ผู้ใช้บริการ และมีแนวคิดในการพัฒนาเวบ็ไซต์ต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้  สาํเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  

ทพิรัตน์ สิทธิวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คาํแนะนาํปรึกษาตลอดจนตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่

อย่างยิ่ง จนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองสาํเรจ็สมบูรณไ์ด้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ ที่นี้  

ขอกราบขอบพระคุณ นายคาํรณ จวนอาจ ศึกษานิเทศก ์ชาํนาญการพิเศษ นางสาวจุฑามาส พงศ์โนรี นักวิชาการ

ศึกษาชาํนาญการ นางวัชรินทร์ นาสา ครชูาํนาญการพิเศษ นางเบญจมาศ อภิชาตประคัลภ์ ศึกษานิเทศกช์าํนาญการ และ

นายอาํนวย สนีาค ผู้อาํนวยการโรงเรียนบ้านนํา้พร้าสามัคคี ที่กรุณาให้คาํแนะนาํ แก้ไข รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ จนทาํ

ให้การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้สมบูรณ ์เป็นประโยชน์และมคีุณค่า 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างทศันคติต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ตามหลักสูตรวิชาภาษาญ่ีปุ่ น ของนิสิตสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยทาํการศึกษากับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

ภาษาญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลัยนเรศวร จาํนวน 33 คน เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติสาํเรจ็รปูสาํหรับการวิจัย

ทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) ส่วนสถิติทดสอบ ได้แก่ สถิติสหสมัพันธข์อง เพียร์สนั (Pearson’s correlation)  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานไม่มีประสบการณ์ไปเรียนที่ประเทศญ่ีปุ่ น 

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทกัษะไวยากรณ์ อยู่ในระดับ C+ และ C ด้านทกัษะการเขียน อยู่ในระดับ C+ 

และ C ด้านทกัษะการสื่อสาร อยู่ในระดับ B และด้านทกัษะการอ่าน อยู่ในระดับ B ตามลําดับ 2) ทัศนคติต่อการเรียนการสอนวิชา

ภาษาญ่ีปุ่ น ในภาพรวมจัดอยู่ในระดับสงู เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลาํดับ พบว่า ทศันคติต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่ น ลาํดับ

แรก คือ ด้านบทบาทคณาจารย์ จัดอยู่ในระดับสงู และ 3) ทศันคติต่อการเรียนการสอนภาษาญ่ีปุ่ นกับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสตูร

วิชาภาษาญ่ีปุ่ น ของนิสติสาขาวิชา ภาษาญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่มีความสมัพันธก์นั 

  

ค าส าคญั: ทศันคติต่อการเรียนการสอน  หลักสตูรสาขาภาษาญ่ีปุ่ น  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  นิสติมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

Abstract 

A Correlational Study between Learning Attitudes and Learning Achievement in the Japanese Curriculum of Japanese 

Major students at Naresuan University. The research will be conducted with undergraduate students. Major Japanese University 

Number 33 was used questionnaire. Data were analyzed using the Statistical Package for Social Science Research (SPSS) Statistical 

analysis the fundamental frequency and percentage Average (Mean) and standard deviation (SD.) and test the statistical correlation 

of Pearson.  

The results showed that: 1) the majority of the respondents were female. Studying in 3
rd
 year of mostly inexperienced to 

go to Japan. The majority of respondents an achievement the grammar in the C + and C-writing skills. In the C + and C, B and 

communication skills in the areas of reading in class B, respectively, 2) attitudes towards the teaching of the Japanese language. The 

overall rating of high. When considered, the order found that attitudes to teaching Japanese first is the faculty role. Held at a high 

level, and 3) Attitudes and Learning Achievement in the Japanese Curriculum of Japanese Major student at Naresuan University. 

There was no correlation. 

 

Keywords: Learning attitudes, Japanese curriculum, Learning achievement, Naresuan university students 
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บทน า 

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทาํให้นานาประเทศทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง

รวดเรว็ ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของแต่ละประเทศเปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้ น แต่ละ

ประเทศจึงต้องหันกลับมาให้ความสาํคัญต่อการพัฒนาปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับบนเวทีเศรษฐกิจโลก และนํา

ประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ปัจจัยสาํคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติกค็ือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา เพราะการศึกษาคือการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้มีความรู้  ความสามารถ 

เป็นกาํลังในการพัฒนาประเทศให้มคีวามเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ สบืต่อไป (ไชยยศ เรืองสวุรรณ, 2550, หน้า 1) 

สถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นแหล่งองค์ความรู้ที่สาํคัญย่ิงที่จะพัฒนากาํลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ เพ่ือการ

พัฒนาชาตอิย่างยั่งยืนและสร้างสงัคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดงัปรากฏตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

11 (พ.ศ.2555 - 2559) ที่เน้นการวางรากฐานทางการศึกษาบนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง รวมไปถึงการมี

บทบาทสงูในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอดุมศึกษาระดบันานาชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาบณัฑติที่ตอบสนองความ

ต้องการของสงัคมที่ต้องคาํนึงถึงการเคล่ือนย้ายแรงงานและความต้องการที่เปล่ียนแปลงในแต่ละภมูิภาค (Manpower 

Mobilization and Demographic Change) สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพขอสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานสากล เป็น

ศูนย์กลางทางการศึกษา  

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เมื่อการติดต่อสมัพันธ์ การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศมีความสาํคัญในสงัคม

โลกปัจจุบนั การพัฒนาการศึกษาภาษาต่างประเทศจึงยิ่งมคีวามสาํคญัและจาํเป็นมากขึ้นไปด้วย เนื่องจากเป็นเคร่ืองมอืใน

การติดต่อสื่อสาร อันจะนาํไปสู่การศึกษาต่อยอด การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก และการตระหนักรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสงัคมโลก 

อนัจะนาํมาซึ่งมติรภาพ และความร่วมมอืกบัประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้  

และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การ

ปกครอง มีทศันคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้

ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมวีิสยัทศัน์ในการดาํเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หน้า 1) 

 ในการศึกษาภาษาต่างประเทศท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าในสงัคมโลกดงักล่าว ภาษาญี่ปุ่นถอืเป็นภาษาสาํคัญ

หนึ่งในกระแสการเปล่ียนแปลงแห่งยุคโลกาภิวัตน์ รัฐบาลไทยจึงได้ให้ความสาํคัญต่อภาษาญี่ ปุ่น โดยนายจาตุรนต์  

ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2557, ออนไลน์) ได้กล่าวในงานต้อนรับนายฮิโระ

ยะส ุอนัโดะ ประธานมูลนิธญิี่ปุ่น (Japan Foundation) จากประเทศญี่ปุ่นและคณะ เพ่ือหารือถงึความร่วมมอืด้านการสอน

ภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ว่า “ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษา ที่มคีนไทยสนใจเรียนเป็นจาํนวนมาก 

การเรียนภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง หากไม่มีการออกแบบระบบให้ดี กจ็ะไม่ได้ผล และถือเป็นการเสียเปล่า จึง

ต้องการให้มีญี่ ปุ่นจัดส่งครูผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยในการออกแบบระบบการสอน

ภาษาญี่ ปุ่น การกาํหนดจาํนวนผู้ เรียนต่อห้อง รวมทั้งการออกแบบหลักสตูรให้เน้นการสอนสนทนาในห้องเรียน ซึ่งเป็น

เรื่องสาํคัญเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้เรียนภาษาญี่ ปุ่นจาํนวนมากไม่สามารถใช้

ภาษาในการสื่อสารได้ ดงันั้น ไม่ต้องการให้มุ่งเน้นที่จาํนวนผู้เรียน แต่ควรเน้นที่คุณภาพให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการ

สื่อสาร และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น เชื่อว่าหากดาํเนินการประสบความสาํเรจ็ จะทาํให้ครูสอน

ภาษาญี่ ปุ่นสามารถสอนได้อย่างมีคุณภาพ นําไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาของไทย และจะเป็นการยกระดับความ

ร่วมมอืระหว่างไทยกบัญี่ปุ่นได้เป็นอย่างด”ี  

 ขณะที่ประธานมูลนิธญิี่ ปุ่น (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2557, ออนไลน์) ได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ว่าควรให้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นการฟังและการพูดมากกว่าการอ่านและการ

เขยีน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ จึงสนับสนุนให้มกีารจัดส่งผู้เชี่ยวชาญและผู้มปีระสบการณใ์นการสอนภาษาญี่ปุ่นมา

ช่วยพัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย  
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 ด้วยนโยบายดงักล่าว การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสตูร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงมุ่งหวังให้ผู้ เรียนมีทัศนคติดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้

ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณต่์างๆ แสวงหาความรู้  ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้นได้ รวมทั้งมี

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและ

วัฒนธรรมไทยไปยังสงัคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ โดยปรากฏในตวัชี้ วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง  ในสาระที่ 3 ภาษา

กบัความสมัพันธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มาตรฐาน ต 3.1 คือ ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษา ต่างประเทศในการเชื่อมโยง

ความรู้ กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ อื่น  และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตนได้ 

(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หน้า 2) 

นักวิชาการด้านญี่ ปุ่นศึกษา อรสา รัตนอมรภิรมย์ (2550, หน้า 28 - 29) เสนอประเดน็ปัญหาเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนภาษาญี่ ปุ่นในสังคมไทยอย่างน่าสนใจว่า การจะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้มีประสทิธิภาพนั้น 

ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับโรงเรียนและสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่สอนภาษาญี่ ปุ่นทั่วประเทศที่จะต้องผลักดันและพัฒนา

หลักสตูรการสอนภาษาญี่ปุ่นให้มีความเข้มข้นมากขึ้น โดยการวางแผนจัดการเรียนการสอนพุ่งเป้าไปที่คุณภาพมากกว่า

ปริมาณ เหตเุพราะสถติสิะท้อนให้เหน็ปัญหาที่น่ากงัวลว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีเดก็เรียนภาษาญี่ปุ่นถึง 250,000 คน แต่

นักเรียนที่สามารถสื่อสารภาษานี้ ได้จริงมีเพียงไม่กี่ร้อยคนเท่านั้น ประเทศไทยจึงจาํเป็นต้องกลับมาปรับการเรียนให้

เข้มข้นมากขึ้น เพ่ือไม่ให้ซํา้รอยกับปัญหาของการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยที่จบปริญญาตรีแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่

สามารถสื่อสารหรือศึกษาต่อต่างประเทศได้ ทาํให้ต้องไปเรียนเพ่ิมเตมิ ส่งผลให้เสยีเวลา งบประมาณ บุคลากร  

 นอกจากนี้  ผู้เรียนและผู้สอนภาษาญี่ปุ่นพึงตระหนักว่าการสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ทางด้านภาษาญี่ปุ่นมี

ความสัมพันธ์กับรายได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  คือ ผู้ที่สอบวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

ภาษาญี่ ปุ่นในระดับ 3 ผ่าน จะได้รับเงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท ผู้ที่สอบวัดระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

ภาษาญี่ ปุ่นในระดับ 2 ผ่าน จะได้รับเงินเดือน 13,000 - 18,000 บาท ผู้ที่สอบวัดระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้าน

ภาษาญี่ปุ่นในระดบั 1 ผ่านจะได้รับเงินเดอืน 18,000 - 20,000 บาท (วารสารอนุสารอดุมศึกษา, 2554, หน้า 4) 

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการจัดรูปแบบการเรียนการสอนภาษาญี่ ปุ่นนั้นมีอิทธิพลอย่างสูงต่อ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดังกล่าว กย็ังเป็นปัจจัยสาํคัญต่อการประกอบอาชีพ

ของผู้เรียนในอนาคต  

 ท่ามกลางสถาบันการศึกษาหลากหลายแห่งที่เปิดการเรียนการสอนภาษาญี่ ปุ่น สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น ภาควิชา

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กไ็ด้เปิดทาํการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโทมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกด็ี ยังไม่ปรากฏการทาํวิจัยที่ศึกษาและวิเคราะห์ทศันคติของผู้เรียนที่มีต่อการ

จัดรปูแบบหรือการจัดกระบวนการการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นภายในสถาบนันี้  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาหัวข้อวิจัยดงักล่าวโดยใช้การ

จัดกระบวนการการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ในหลักสตูรระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นกรณศีึกษา 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาทศันคติของนิสติต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ของนิสติสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย

นเรศวร จาํนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักสตูร 2) ด้านบทบาทอาจารย์ 3) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4) 

ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้  และ 5) ด้านการวัดและการประเมนิผล 

 2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรวิชาภาษาญี่ปุ่น ของนิสติสาขาวิชาภาษาญี่ ปุ่น มหาวิทยาลัย

นเรศวร จาํนวน 4 ทกัษะ ได้แก่ 1) ทกัษะไวยากรณ ์2) ทกัษะการสื่อสาร 3) ทกัษะการอ่าน และ 4) ทกัษะการเขยีน 

 3. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการเรียนการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรวิชา

ภาษาญี่ปุ่น ของนิสติสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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สมมติฐานของการวิจยั 

 ทศันคตต่ิอการเรียนการสอนไม่มคีวามสมัพันธก์บัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรวิชาภาษาญี่ปุ่น ของนิสติ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

วิธีด าเนินงานวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้ วิจัยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะเจาะกับนิสิตระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปีที่ 3 จาํนวน 33 คน เคร่ืองมอืที่ใช้คอืแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสถติสิาํเรจ็รปูสาํหรับการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ (SPSS) ด้วยสถติพ้ืินฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อย

ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) ส่วนสถิติทดสอบ ได้แก่ 

สถติสิหสมัพันธข์องเพียร์สนั (Pearson’s correlation) 

 
ผลการศึกษา 

 1. ทศันคติต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่ น 
 ทศันคตต่ิอการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ในภาพรวมจัดอยู่ในระดบัสงูทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง

ตามลาํดบั พบว่า ทศันคตต่ิอการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่มีระดับสงูเป็นลาํดับแรก คือ ด้านบทบาทคณาจารย์ จัด

อยู่ในระดบัสงู รองลงมา คอื ด้านการวัดและการประเมินผล จัดอยู่ในระดับสงู และลาํดับสดุท้าย คือ ด้านหลักสตูร แต่ก็

ยังจัดอยู่ในระดบัสงูเช่นกนั 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรวิชาภาษาญี่ปุ่น  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทกัษะไวยากรณ์ อยู่ในระดับ C+ และ C ด้านทกัษะ

การเขยีน อยู่ในระดบั C+ และ C ด้านทกัษะการสื่อสาร อยู่ในระดบั B และด้านทกัษะการอ่าน อยู่ในระดบั B ตามลาํดบั 

  3. ความสมัพนัธ์ระหว่างทัศนคติต่อการเรียนการสอนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรวิชา

ภาษาญี่ปุ่ น 

 ทัศนคติต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ ปุ่นกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรวิชาภาษาญี่ ปุ่น ของนิสิต

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่มคีวามสมัพันธก์นั 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

  1. ด้านหลักสตูร พบว่า นิสติเหน็ว่าบทเรียนในรายวิชาภาญี่ปุ่นมคีวามต่อเนื่องกนัทาํให้เกดิความเข้าใจในเนื้อหา

ที่เรียน ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสตูรคอื บทเรียน ไม่ใช่โครงสร้างของหลักสตูรทั้งหมด ซึ่งการจัดบทเรียนมีลักษณะต่อเนื่องกนั

จากง่ายไปหายาก หรือจากทกัษะขั้นต้นไปหาทกัษะขั้นสงูจะทาํให้นิสติเข้าใจเนื้ อหาในหลักสตูรดีขึ้น อย่างไรกต็ามบุคคล

ส่วนใหญ่ที่เข้าใจหลักสตูรจะต้องมุ่งที่โครงสร้าง จาํนวนหน่วยกติ วิชาบังคับ วิชาเลือก เป็นต้น ดังที่สนุีย์ ภู่พันธ ์(2551, 

หน้า 21) กล่าวว่า หลักสตูรเป็นแนวทางในการจัดมวลประสบการณ์แก่ผู้เรียนที่จะนาํทางการจัดการศึกษาให้บรรลุผล 

หลักสตูรที่ดจีะต้องมคีวามชัดเจน เหมาะสมกบัผู้เรียนและสงัคม และมคีวามต่อเนื่องกนั ซึ่งจะทาํให้ การจัดการเรียนการ

สอนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบังานวิจัยของสวุิชัย โกศัยยะวัฒน์ (2553, หน้า 70) ศึกษาเรื่อง ทศันคตต่ิอ

แนวทางการพัฒนาการสอนภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาเหน็ว่าบทเรียนมี

ความต่อเนื่องกนัทาํให้เกดิความเข้าใจในเนื้อหาที่อาจารย์สอน 

 2. ด้านบทบาทคณาจารย์ พบว่า นิสิตเห็นว่าอาจารย์มีการให้คาํปรึกษา ตักเตือน เอาใจใส่นิสติที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ ทั้งนี้ การที่อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษาระหว่างการสอน เอาใจใส่และสามารถให้คาํปรึกษาแก่

นักศึกษาได้ทุกเรื่อง จะส่งผลให้เกดิการสร้างเสริมบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร ดังที่วัฒนา ระงับทุกข์ (2551, หน้า 8) 

กล่าวว่า บทบาทของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางจากบทบาทที่สาํคัญที่สุดในฐานะ

อาจารย์ ควรเป็นผู้ ช่วยเหลือให้คาํแนะนาํปรึกษา (Helper and Advisor) คอยให้คาํตอบเมื่อผู้ เรียนต้องการความ
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ช่วยเหลือ สอดคล้องกบัการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธกิาร (2554, หน้า 57) ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน

ภาษาจีน ของครูที่ผ่านการอบรมการสอนภาษาจีน ณ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการวิจัยพบว่า ความ

คิดเห็นด้านบทบาทครูผู้สอน ระดับมาก ได้แก่ ครู มีความเป็นมิตร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เอาใจใส่นิสิตที่อยู่ในความ

รับผดิชอบ 

 3. ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน พบว่า นิสติเหน็ว่าในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน มีการให้ฝึกใช้

ภาษาญี่ปุ่นกบัเจ้าของภาษาโดยตรง เพ่ือให้ได้เรียนรู้สาํเนียงการใช้เสยีงที่ถูกต้อง ทั้งนี้ การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

นั้นเป็นวิธกีารที่จะผลักดนัผู้เรียนไปสู่การบรรลุศักยภาพของตน โดยส่งเสริมความคดิของผู้เรียน และอาํนวยความสะดวก

ให้ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเตม็ที่ ดังที่สมุน อมรวิวัฒน์ (2549, หน้า 14) กล่าวว่า การเรียนรู้ เป็นกจิกรรมที่

สาํคญัอย่างหนึ่งของชีวิต และแสดงว่าบุคคลนั้นมคีวามเจริญเตบิโต การเรียนรู้ เป็นหัวใจของการศึกษา ดงันั้น สถานศึกษา

กค็ือสถานที่ที่จัดกระบวนการเรียนรู้มีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและกจิกรรม รวมทั้งการอบรม กาย วาจา ใจ การ

เผชิญสถานการณ ์การแก้ปัญหาด้วยการรู้คดิอย่างถูกต้อง สอดคล้องกบังานวิจัยของมีชัย พลทองมาก (2555, หน้า 48) 

ศึกษาเรื่อง การประเมิน การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนหนองทอง อาํเภอ

ไทรงาน จังหวัดกาํแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่าด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนพบว่าครูผู้สอนให้ผู้ เรียนได้ฝึกใช้

ภาษากบัเจ้าของภาษาโดยตรง  

 4. ด้านสื่อการสอนและแหล่งการเรียนรู้  พบว่า นิสติเหน็ว่าสื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกบัเนื้ อหาที่สอน ทาํให้เกดิ

ความรู้  ความเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากสื่อการเรียนรู้มีบทบาท และเป็นเคร่ืองมือสาํหรับที่ช่วยงกระตุ้นให้ผู้เรียนได้รับการ

พัฒนาทั้งด้านความรู้  และด้านทักษะการคิด ดังที่วิชัย ดิสสระ (2549, หน้า 23) กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนเป็น

ตวักลาง ซึ่งมคีวามสาํคญัในกระบวนการเรียนการสอน มหีน้าที่เป็นตัวนาํความต้องการของครูไปสู่ตัวผู้เรียนอย่างถูกต้อง

และรวดเรว็ เป็นผลให้ผู้เรียนเกดิความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาการสอนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกบังานวิจัยของพวงพร 

แซ่ค ู(2555, หน้า 63) ศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครผูู้สอนภาษาจนีตามทศันะของนักศกึษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า การใช้สื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาจีนว่ามีการใช้สื่อการเรียนการสอน

ประกอบการสอนทุกคาบ มีการผลิตหรือมีการจัดซื้ อสื่อให้มีจาํนวนเพียงพอที่จะใช้ประกอบการสอน โดยสื่อที่จะใช้เป็น

ประเภทใบงาน ใบความรู้  ที่ทคีวามเหมาะสมกบัเนื้อหาที่สอน และทาํให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการใช้สื่อการเรียนการสอน   

 5. ด้านการวัดและการประเมินผล พบว่า นิสติเหน็ว่าในการวัดและการประเมินผล อาจารย์ใช้แบบทดสอบที่

สอดคล้องกบัเนื้อหาที่สอน ทาํให้ผลการประเมินมีความเที่ยงตรง ซึ่งวิธกีารดังกล่าวเป็นการตรวจสอบความสามารถของ

ผู้ เรียน ว่าเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ ผู้สอนคาดหวังไว้หรือไม่ เช่น การสอบย่อยประจําหน่วยการเรียน การประเมิน

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การเดนิสงัเกตการณป์ฏบิตังิานของผู้เรียนอย่างทั่วถงึ เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน ดังที่

อทุุมพร จามรมาน (2552, หน้า 61) กล่าวว่า การวัดและการประเมนิผลทางการศึกษา เป็นการตรวจสอบพัฒนาการทาง

สมอง ร่างกาย จิตใจ และสงัคมของผู้เรียน การวัดที่ดต้ีองวัดได้สอดคล้อง ครอบคลุมในสิ่งที่ต้องการวัด และต้องมั่นใจว่า

สามารถวัดสิ่งนั้นได้แน่นอน สอดคล้องกบังานวิจัยของแพททริค มูร์ฟ่ี (Patrick Murphy, 2010, หน้า 155) ศึกษาเรื่อง 

การเปล่ียนทัศนคติของนักเรียนในการเรียนรู้ ผ่านการประเมิน ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ที่ได้รับเลือกเป็นวิธกีารในการ

ปรับปรงุประสบการณก์ารเรียนรู้สาํหรับกลุ่มของนักเรียนมสี่วนร่วม ในหลักสตูรระดบัปริญญาตรีปีสดุท้าย แสดงให้เหน็ว่า

การประเมินเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือที่มีประสทิธภิาพมากที่สุดในการปรับปรุงการเรียนรู้  โดยจะมีการตรวจสอบและนาํผล

จากการประเมนิที่ได้มาปรับปรงุประสบการณก์ารเรียนรู้   

 6. ทัศนคติต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ ปุ่นกบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสตูรวิชาภาษาญี่ปุ่นของนิสิต

สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่มคีวามสมัพันธก์นั สอดคล้องกบังานวิจัยของสมศรี ผลพานิชเจริญ (2549, 

หน้า 51) ศึกษาเรื่อง ความสมัพันธข์องคุณสมบตันิักศึกษาแรกเข้ากบัผลการศึกษาของผู้สาํเรจ็การศึกษาหลักสตูรปริญญา

โททางบริหารธุรกิจสาํหรับนักบริหารรุ่นใหม่ คณะบริหารธุรกิจ พบว่า คะแนนเฉล่ียในหมวดวิชาหลักและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไม่มีความสมัพันธก์ัน อาจกล่าวได้ว่า ถึงแม้นิสิตจะมีทศันคติต่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับใดก็

ไม่ได้ทาํให้ผลการเรียนของนิสติดีขึ้นหรือตํ่าลง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะอาจมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการเรียนของนิสติมากกว่า 
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เช่น ประสบการณห์รือพ้ืนฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากนิสติบางคนเรียนพิเศษที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น แต่ขาด

ความต่อเนื่อง ทาํให้ความรู้ เกี่ยวกบัภาษาญี่ปุ่นไม่ดีเท่าที่ควร เพราะเหน็ว่าเป็นภาษาที่เข้าใจยาก และส่วนใหญ่นักศึกษา

เป็นคนไทย ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร อาจส่งผลต่อระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาความสมัพันธข์องทศันคตต่ิอการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นกบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรวิชา

ภาษาญี่ปุ่น ของนิสติสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณประธานที่ปรึกษา ดร. อาทติย์ 

พงษ์พานิช และกรรมการที่ปรึกษา ดร. โสภา มะสึนาริ และผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจัญบาน ที่ได้กรุณาให้

คาํแนะนําทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกหัวข้องานวิจัย กระบวนการศึกษาทดลอง ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 

ตลอดจนอบรมสั่งสอน และให้ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา รวมถงึให้คาํปรึกษาในทุกๆ ด้าน  
 และผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี สดุท้ายผล

อนัจะเป็นประโยชน์ ความดคีวามงามทั้งปวงที่เกดิขึ้นจากการศึกษางานวิจัยนี้ขอมอบแด่คุณพ่อและคุณแม่ที่เคารพย่ิงของ

ผู้วิจัย และหากมข้ีอบกพร่องด้วยประการใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมรับด้วยความยินดยีิ่ง 
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บทคดัย่อ 

การศกึษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรครวมถึงเทคนิคและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทาํงานของผู้ประกอบ

อาชีพล่ามภาษาญ่ีปุ่ นในโรงงานที่มีผู้ประกอบการเป็นชาวญ่ีปุ่ นซ่ึงตั้งอยู่ในเขตนิคมภาคเหนือ จังหวัดลําพูนจํานวน 13 คน ด้วยวิธีการ

สมัภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างแบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบตัวต่อตัวพร้อมบันทกึเสยีงควบคู่กับการ

จดบันทกึการสมัภาษณ์ เมื่อได้ข้อมูลจะทาํการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (Content Analysis) โดยจัดกลุ่มและแบ่งประเภทของปัญหาที่ได้ว่าเป็น

ปัญหาประเภทใดแล้วทาํการจัดหมวดหมู่ประเดน็ปัญหาตามขอบเขตที่วางไว้รวมถึงทาํการสรปุรวมเทคนิคและแนวทางในการแก้ไขปัญหา ผล

จาการศกึษาพบปัญหาและอุปสรรคในการแปลล่ามด้วยกัน 3 ลักษณะ คือ 1) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านภาษา 2)

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม 3) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากปัจจัยอื่นๆ และในส่วนของเทคนิคและแนว

ทางแก้ไขนั้นพบว่าการขอร้องเพ่ือขอให้ผู้ พูดกล่าวซํ้าอีกคร้ังหรือขอให้ผู้ พูดอธิบายความหมายใหม่ด้วยคําอื่น เป็นวิธีการที่พบมากที่สุด 

นอกจากนั้นยังพบวิธกีารทวนซํา้ด้วยภาษาที่ง่ายขึ้ นเพ่ือยืนยันเน้ือหา การแปลสรุปความโดยอาศัยประสบการณ์หรือบริบทจาการสนทนาการ

เตรียมตัวล่วงหน้าทั้งด้านร่างกายและการทาํความเข้าใจเน้ือหา การหมั่นทบทวนและฝึกฝนทกัษะทางภาษาทั้งภาษาญ่ีปุ่ นและภาษาไทยการหา

ความรู้ ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทาํงานเพ่ิมเติมการทาํความเข้าใจวัฒนธรรมทั้งสองชาติเป็นอย่างดี การจดบันทกึการสร้างความมั่นใจทั้ง

ด้านบุคลิกภาพและการแสดงออกในที่สาธารณะและมารยาทในการพูด 

 

ค าส าคญั: ล่ามภาษาญ่ีปุ่ น  ปัญหาและอุปสรรค  เทคนิคและแนวทางแก้ไข 

 

Abstract 

This study is to learn the problems and obstacles and find the guidelines to solve the problems of the 13 interpreters who 

work for the Japanese factories that are located in the Northern Industrial Estates of Lumpun province by informal interview and 

sound recording together with noting the data. After gathering the information and data, the content analysis will be made by 

classifying and grouping the problems according to the guideline plan and making conclusion for problems solving. After the study, it 

is found that there are 3 major problems and obstacles are 1) The difference in language 2) The difference in culture and 3) The 

problems and obstacles resulting from other factors such as the problems and obstacles resulting from having no backgrounds or a 

chance to prepare in advance etc. Besides the problems, it is also found many techniques to solve the problems as follow: 1) 

Requesting the speaker to repeat the sentences again that is the most common way to solve the problems. 2) Requesting the speaker 

to explain the meaning. 3) Repeating the meaning by using the simple or easier word 4) Interpreting by experience or context of 

conversation 5) Good preparing for interpreting both in context and physical that fit for working 6) Revising and practicing more 

often both Japanese and Thai 7) Learning and finding the additional knowledge that useful for interpreting 8) Studying and 

understanding the difference between two cultures 9) Noting for making self-confidence in personality, public speaking, good 

etiquette  

 

Keywords: Japanese interpreter, Interpreter problems and obstacles, Interpreter techniques and solutions 
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บทน า 

อาชีพ “ล่าม” เป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่

เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเพราะในประเทศไทยมีการติดต่อทั้งด้านเศรษฐกจิสงัคม และวัฒนธรรมกบัประเทศญี่ปุ่น

อย่างกว้างขวาง ดงัจะเหน็ได้จากจาํนวนบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในแต่ละปีมีจาํนวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศผู้ลงทุนรายสาํคัญที่สุดในประเทศไทยคิดเป็นสดัส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของการลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศที่เข้ามาในไทยทั้งหมด (ศูนย์วิจัยกสกิร, 2548) และจากจาํนวนของผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นที่

มากขึ้นนี้ทาํให้ล่ามภาษาญี่ปุ่นเป็นที่ต้องการและเป็นอาชีพที่แพร่หลายอนัเนื่องจากความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องพ่ึงพา

บุคคลที่จะมาประสานงานหรือบุคคลที่สามารถสื่อสารระหว่างภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยได้เป็นอย่างดีเพ่ือการทาํงานที่รวดเรว็

และมปีระสทิธภิาพ แต่อย่างไรกต็ามการจะประกอบอาชีพล่ามไม่ว่าจะเป็นล่ามในภาษาใดกต็ามการจะแปลล่ามได้อย่างมี

ประสทิธภิาพนั้นอาจพบปัญหาและอปุสรรคอนัเนื่องจากการทาํหน้าที่ล่ามแต่คร้ังแม้จะมกีารเตรียมตวัล่วงหน้าเป็นอย่างดี

แต่เกอืบทุกครั้งล่ามต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ปัญหาเรื่องคาํศัพท์ทั่วไป คาํศัพท์เฉพาะ การฟังสาํเนียง เป็นต้น 

(เรืองอสิรา คล้ายจินดา, 2547) ดงันั้น ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจที่จะศึกษาถงึปัญหาและอปุสรรคของผู้ที่ประกอบอาชีพล่าม

ว่าประสบปัญหาและอุปสรรคใดบ้างในขณะทาํการแปลแบบล่าม รวมถึงเทคนิคและแนวทางการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ระหว่างแปลล่ามเพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนรู้และหลีกเล่ียงปัญหาในการปฏิบัติจริงให้แก่ผู้ประกอบอาชีพล่ามอื่นๆ 

รวมถงึนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในอาชีพล่ามต่อไป  

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาปัญหาและอปุสรรคของผู้ประกอบอาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่นในคร้ังนี้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มา

จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่นในโรงงานที่มีผู้ประกอบการเป็น

ชาวญี่ ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาํพูน จากการโทรศัพทส์อบถามเพ่ือขอความร่วมมือจาก

ทั้งหมด 32 บริษัท โดยค้นหารายชื่อบริษัทผ่านทางเวบ็ไซต์ www.ieat.go.th ซึ่งได้รับการตอบรับในการให้ความร่วมมือ

เพ่ือเกบ็ข้อมูลด้วยวิธกีารสมัภาษณจ์าก 3 บริษัทเป็นจาํนวนล่ามทั้งหมด 13 คน 

 ผู้วิจัยใช้วิธกีารสมัภาษณแ์บบกึ่งมโีครงสร้างที่ไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ในลักษณะของการสมัภาษณ์

แบบตวัต่อตวัโดยใช้เคร่ืองบนัทกึเสยีงควบคู่กบัการจดบนัทกึการสมัภาษณซ์ึ่งจะดาํเนนิการตามขั้นตอนดงัต่อไปนี้  1  . ก่อน

ทาํการสมัภาษณผ์ู้วิจัยได้ทาํการส่งข้อคาํถามให้ผู้ถูกสมัภาษณ์ล่วงหน้า 2. การสมัภาษณ์ใช้เวลาประมาณท่านละ 1 ชั่วโมง

โดยประมาณ โดยทาํการสัมภาษณ์ตามข้อคาํถามที่ได้เตรียมไว้ส่วนหนึ่งจากการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ บทความและ

งานวิจัยต่างๆ แล้วนาํไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุมและความเหมาะสม หลังจากนั้นได้นาํไปทดลองใช้

กับผู้ประกอบอาชีพล่ามภาษาญี่ ปุ่นที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง แต่เนื้ อหาของข้อคาํถามและระยะเวลาที่ใช้นั้น

สามารถปรับได้ตามสถานการณข์องการสมัภาษณ ์โดยการสมัภาษณผ์ู้ประกอบอาชีพล่ามใช้การสมัภาษณแ์บบเปิดกว้างไม่

จาํกดัคาํตอบเพ่ือความยืดหยุ่นและให้อสิระแก่ผู้ถูกสมัภาษณไ์ด้พูดถึงปัญหาและอุปสรรค ความคิดเหน็ของตนไปเรื่อยๆ

ซึ่งทาํให้ผู้ถูกสมัภาษณเ์กดิความรู้สกึเป็นกนัเองและสบายใจที่จะพูดคุยด้วย 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูลก่อนทาํการสมัภาษณ์ผู้วิจัยทาํการส่งข้อคาํถามให้ผู้ ถูกสมัภาษณ์ล่วงหน้าและขอนัดหมาย

วันและเวลาในการสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่างผู้วิจัยใช้เวลาในการไปสมัภาษณ์เป็นเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 

ถงึ 25 เมษายน 2555 โดยในการสมัภาษณแ์ต่ละท่านประมาณท่านละ 1 ชั่วโมง 30 นาท ีแต่เนื่องจากล่ามบางท่านมเีวลา

จาํกัดในการให้สมัภาษณ์ทาํให้ทราบถึงแต่หัวข้อปัญหาแต่ขาดการยกตัวอย่าง ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงทาํการติดตามผลโดยการ

สอบถามเพ่ิมเตมิจากการส่งจดหมายอเิลคทรอนิกสแ์ละโทรศัพทเ์พ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเตมิในภายหลังในการทาํการวิจัยครั้งนี้

ผู้วิจัยได้ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้ ในวันที่ตั้งแต่ช่วงเดอืนเมษายน 2555 ถึงเดือน ธนัวาคม 2555 ภายหลัง

จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณแ์ละตดิตามขอข้อมูลเพ่ิมเตมิในภายหลัง 

 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (Content Analysis) โดยจัดกลุ่มและแบ่งประเภทของ

ปัญหาที่ได้ว่าเป็นปัญหาประเภทใดแล้วทาํการจัดหมวดหมู่ประเดน็ปัญหาตามขอบเขตที่วางไว้คอื 1) ปัญหาและอุปสรรค



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- 305 - 

 

ที่เกดิจากความแตกต่างทางด้านภาษา 2) ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม 3) ปัจจัยอื่นๆ 

และทาํการสรปุเทคนิคและแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้ นฐานของกลุ่มตวัอย่าง 

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างจาํนวน 13 คน มีอายุแตกต่างกนัตั้งแต่ 24 จนถึง 32 ปี แบ่งเป็นเพศชาย

จาํนวน 5 คน เพศหญิงจาํนวน 8 คน การศึกษาของกลุ่มตวัอย่างสาํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาตรี สาขาเอกภาษาญี่ปุ่น 

จาํนวน 12 คน และเป็นผู้จบการศึกษาจากสาขาการโรงแรม ประเทศญี่ปุ่นจาํนวน 1 คน นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

จาํนวน 1 คนไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่น ในขณะเดียวกนักลุ่มตัวอย่างจาํนวน 12 คน เคยไปประเทศญี่ปุ่นเพ่ือวัตถุประสงค์

ต่างๆกนั ได้แก่ เพ่ือศึกษาและแลกเปล่ียนวัฒนธรรม เพ่ือศึกษาดูงาน เพ่ือปฏบิัติงานล่าม และเพ่ือท่องเที่ยว โดยทุกคน

ในกลุ่มตวัอย่างไม่เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกบัล่ามในส่วนของประสบการณ์การทาํงานพบว่ามีประสบการณ์การแปลล่าม

ตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 11 ปี คือ ประสบการณ์ 1 ปี จาํนวน 4 คน ประสบการณ์ 2 ปี 2 คน ประสบการณ์ 3 ปี 1 คน 

ประสบการณ ์4 ปี 1 คน ประสบการณ์ 6 ปี 2 คน ประสบการณ์ 7 ปี 2 คน และประสบการณ์ 11 ปี 1 คน โดยเป็นผู้มี

ประสบการณ์แปลล่าม 1 ปีมากที่สดุ ในส่วนของความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการสอบวัดระดับความสามารถทาง

ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มคีวามสามารถระดบั 3 จาํนวน 4 คน ระดบั 2 จาํนวน 6 คน ระดบั 1 จาํนวน 3 

คน  

 ส่วนท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการท างานของผูป้ระกอบอาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่ น 

  1. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากความแตกต่างทางภาษา 

   1.1 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากโครงสรา้งทางไวยากรณภ์าษาญี่ปุ่ น จากการวิจัยพบว่าเป็น

ปัญหาที่ล่ามประสบคล้ายคลึงกนัแต่มคีวามแตกต่างในรายละเอยีดกนัไปตามแต่ละกลุ่มตวัอย่างดงันี้  

    1.1.1 ปัญหาและอุปสรรคจากรูปประโยคถูกกระทํา  (กรรมวาจก)「受動

文 :Jyudoobun」จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบปัญหา 2 ลักษณะ คือ 1) ปัญหาการผันกริยารูปถูกกระทาํใน

ภาษาญี่ปุ่นไม่ถูกต้อง เนื่องจากในภาษาญี่ปุ่นการจะกล่าวประโยคถูกกระทาํจะต้องทาํการผนัคาํกริยา โดยคาํกริยาแต่ละคาํ

นั้นมวีิธกีารผนัที่แตกต่างกนัตามกฎเกณฑท์ี่กาํหนดไว้ซึ่งปัญหาการผนัคาํกริยาถูกกระทาํไม่ถูกต้องนี้ เกดิจากการขาดทกัษะ

การใช้ภาษาของล่ามเมื่อต้องใช้คาํศัพทใ์หม่ๆ จึงผนัคาํกริยาถูกกระทาํได้ไม่คล่อง 2) ปัญหาการเข้าใจผดิของล่ามระหว่าง

กริยารปูถูกกระทาํและรปูกริยายกย่องจากการผนัที่เหมอืนกนั กล่าวคอืในภาษาญี่ปุ่นคาํกริยารูปถูกกระทาํและคาํกริยารูป

ยกย่องมีการผันเหมือนกนั คือ ผันอยู่ในรูป 「～ｖれる : ～v reru)」หรือ「～ｖられる : ~ v 

rareru)」    

    1.1.2 ปัญหาและอุปสรรคจากคาํยกย่อง「尊敬語：Sonkeigo」และคาํถ่อมตน 

「謙譲語：Kenjoogo」โดยรปูแบบของปัญหาพบว่ามอียู่สองลักษณะด้วยกนั คอื 1) ปัญหาการใช้คาํยกย่องและ

ถ่อมตนในภาษาญี่ปุ่นไม่ถูกต้องเนื่องจากการขาดความชาํนาญและขาดทกัษะในการใช้ 2) ปัญหาการใช้คาํยกย่องและถ่อม

ตนในประโยคเดยีวกนั กล่าวคอืเมื่อมกีารใช้ทั้งคาํยกย่องและถ่อมตนอยู่ในประโยคเดียวกนัอนัเนื่องมาจากเป็นประโยคที่

ประธานเป็นคนละบุคคลกนัเป็นสาเหตทุาํให้ล่ามใช้คาํยกย่องและคาํถ่อมตนได้ไม่ถูกต้อง   

    1.1.3 ปัญหาและอุปสรรคจากคาํกริยาบอกสภาพ เนื่องจากในภาษาญี่ ปุ่นนิยมใช้คาํบอก

สภาพแต่ในภาษาไทยไม่มกีารใช้กริยารปูสภาพแต่มกัใช้รปูอดตีเพ่ือแสดงสภาพแทน เช่น “ไฟเคร่ืองจักรดบั ไม่ตดิ” ล่าม

แปลโดยใช้กริยารูปอดีต คือ「消えた:Kieta」แต่วิศวกรชาวญี่ ปุ่นใช้กริยารูปสภาพ คือ คาํว่า「消えてい

る：Kieteiru」 

    1.1.4 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการใช้คาํอกรรมกริยา「自動詞：Jidooshi」

และสกรรมกริยา「他動詞：Tadooshi」ในภาษาญี่ ปุ่นสลับกัน เช่นในภาษาไทยคําว่า “ตัด” เป็นได้ทั้งคํา



กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                                   Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 306 - 

 

สกรรมกริยาและคาํอกรรมกริยาแต่ในภาษาญี่ปุ่นแบ่งเป็น「切る：Kiru」ที่เป็นสกรรมกริยาและคาํว่า「切れ

る：Kireru」ที่เป็นอกรรมกริยา เป็นต้น  

    1.1.5 ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการใช้คาํช่วย「助詞：Joshi」ในภาษาญี่ปุ่นผิด 

จากการสมัภาษณพ์บว่าผู้ป็นการใช้คาํช่วยสบัสนระหว่างคาํช่วยที่ใช้กบัสกรรมกริยากบัอกรรมกริยาในภาษาญี่ปุ่นเพราะใน

ภาษาญี่ ปุ่นนั้นจะแบ่งแยกกริยาทั้งสองประเภทนี้ อย่างชัดเจนในขณะที่ภาษาไทยไม่ค่อยเห็นชัดเจนเท่าไรนัก โดย

สกรรมกริยาจะใช้คาํช่วย「を：O」ชี้ บอกกรรมของกริยา ส่วนอกรรมกริยาจะใช้คาํช่วย「が：Ga」แต่ล่าม

มกัจะมกัจะใช้คาํช่วย「を：O」ทั้งประโยคสกรรมกริยาและประโยคอกรรมกริยา 

  1.2 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากค าศพัทแ์ละส านวน 

    1.2.1 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากคําศัพท์เฉพาะ ได้แก่ คําศัพท์ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับ

กฎหมายหรือบัญชี รวมถึงชื่อเรียกชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องจักรและชื่อสารเคมี และคาํประสมที่เกดิจากการนาํตัวอกัษร

คนัจิแต่ละตวัมารวมกนั เช่น ชื่อย่อหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งคาํศัพทเ์ฉพาะเหล่านี้ จะเป็นปัญหาและอุปสรรคเมื่อล่ามยังไม่มี

ประสบการณ์คือได้ยินเป็นครั้งแรกซึ่งเมื่อล่ามแปลไม่ได้ย่อมส่งผลต่อการแปลคือทาํให้เสยีเวลาเพราะผู้พูดต้องอธิบาย

ใหม่หรือให้ผู้รู้อธบิายทาํให้การแปลไม่ราบรื่น 

    1.2.2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการแปลคาํศัพท์ภาษาญี่ ปุ่นที่มีลักษณะเป็นคาํที่มี

ความหมายไม่แน่ชัด จากการวิจัยพบคาํที่ล่ามประสบปัญหา ได้แก่「いいです：Ii desu」หรือคาํว่า「いい

よ：Ii yo」ที่มคีวามหมายกาํกวมสามารถเป็นประโยคเชิงตอบรับว่าเหน็ด้วยหรือปฏเิสธได้และจากการศึกษายังพบ

คาํว่า「今度：Kondo」ที่มีความหมายว่า “ครั้งนี้หรือครั้งหน้า” เนื่องจากคาํเหล่านี้มีความหมายแตกต่างกนัไป

ตามแต่ละบริบท ดงันั้น ล่ามต้องอาศัยทกัษะการตคีวามและประสบการณร์วมถงึการถามซํา้เพ่ือความแน่ใจ 

    1.2.3 ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดจากการแปลสํานวนสุภาษิต「ことわざ：

Kotowaza」โดยในส่วนของสํานวนสุภาษิตนี้ พบปัญหาจากการแปลจากภาษาญี่ ปุ่นเป็นภาษาไทย คือ ล่ามไม่รู้

ความหมายของสาํนวนสภุาษิตนั้น แต่ล่ามสามรถขอให้ผู้พูดอธบิายความหมายได้ซึ่งขึ้นอยู่กบัแต่ละสถานการณ์ โดยล่าม

จะแปลโดยการอธบิายความหมายที่ถูกตคีวามออกมาแล้วเพ่ือง่ายต่อความเข้าใจ  

    1.2.4 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากคาํเลียนเสียงธรรมชาติ「擬音語：Giongo」

และคาํแสดงท่าทาง「擬態語：Gitaigo」จากกลุ่มตวัอย่างการวิจัยพบปัญหาที่เกดิจากคาํเลียนเสยีงธรรมชาติแต่

ไม่พบปัญหาที่เกิดจากคาํแสดงท่าทาง เช่น คาํว่า 「キューキュー：KyuuKyuu」ที่ผู้พูดชาวญี่ปุ่นนาํมาใช้

เพ่ือบรรยายเสยีงที่เกดิจากความผดิปกตขิองเคร่ืองจักรกลซึ่งตรงกบัภาษาไทยคาํว่าเสยีงดัง “เอยีดๆ” เป็นต้น ซึ่งจะเหน็

ได้ว่าในภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นมกีารใช้คาํเลียนเสยีงธรรมชาตทิี่แตกต่างกนัอย่างสิ้นเชิง 

    1.2.5 ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิจากการละประธาน จากการศึกษาพบว่า การละประธานอาจ

เกิดขึ้ นเพราะผู้พูดเข้าใจว่าล่ามเข้าใจว่ากาํลังกล่าวถึงใครในการสนทนาซึ่งล่ามสามารถแปลไปตรงๆ  ได้โดยที่ไม่ระบุ

ประธานแต่ล่ามควรถามผู้พูดเพ่ือยืนยันอกีคร้ังว่าหมายถงึบุคคลใดก่อนแปลเพ่ือป้องกนัการแปลผดิพลาด 

  1.3 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการออกเสียง 

    1.3.1 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการออกเสียงภาษาญี่ ปุ่นในสาํเนียงแบบคนไทยจาก

การศึกษาพบว่าปัญหาแบ่งเป็นสามลักษณะด้วยกนั 1) ปัญหาทาํนองเสยีง (Intonation) เช่น รูปประโยค「～でし

ょう：～deshoo」ซึ่งมกัจะเจอรปูประโยคนี้ เพ่ือใช้ถามหรือเพ่ือแสดงความสงสยัหรือเมื่อต้องการปฏกิริิยาตอบรับ

จากผู้ฟังซึ่งจะขึ้นเสยีงสงูแต่เมื่อการออกเสยีงราบจะใช้เพ่ือตอบคาํถามหรือบอกเล่าเรื่องราวตามปกติซึ่งพบว่ามักมีการ

ออกเสยีงผิด คือมักจะออกเสยีงเป็นเสยีงสงู 2) ปัญหาการเน้นเสยีงสงูตํ่า (Pitch Accent) ถือว่าเป็นปัญหาสาํหรับกลุ่ม

ตวัอย่างโดยเฉพาะคาํที่มาจากภาษาต่างประเทศ เช่น คาํว่า “Banana” โดยคนไทยนิยมอ่านออกเสยีงว่า “บานาน่า” โดย

เน้นที่พยางคห์ลัง แต่ในภาษาญี่ปุ่นเน้นที่พยางคแ์รก ซึ่งล่ามอาจจะออกเสยีงสบัสนได้ 3) ปัญหาการออกเสยีงตัว「つ: 
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Tsu」ปัญหาการออกเสยีงก้อง (Voiced) ในวรรค「ざ：Za」และปัญหาการออกเสยีงวรรค「は：Ha」จาก

การศึกษาพบปัญหาการออกเสยีงตัว 「つ: Tsu」เนื่องจากเป็นเสยีงที่ไม่มีในภาษาไทยดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะออก

เสยีงเป็นตัว「す: Su」แทน ในส่วนของการออกเสียงก้องในวรรค「ざ：Za」โดยพบว่าล่ามมีแนวโน้มออก

เสยีงก้องเป็นเสยีงไม่ก้อง และในส่วนการออกเสยีงวรรค「は：Ha」 

    1.3.2 ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิจากการใช้ภาษาถิ่น「方言：Hoogen」ในภาษาญี่ปุ่น

ของผู้พูด จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างประสบปัญหาดังนี้  คือ หากเป็นเรื่องของสาํเนียงอาจมีความแตกต่างบ้างจาก

ภาษากลางที่ คุ้นเคยแต่กยั็งคงแปลได้ แต่ถ้าหากเป็นเร่ืองของคําที่มีความแตกต่างซึ่งล่ามฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจ

ความหมาย เช่น คาํว่า「えらいこっちゃ :Eraikochchya」ที่แปลว่าเกดิเรื่องใหญ่ คาํว่า「せなかん: 

Senakan」ที่แปลว่าไม่ทาํไม่ได้ คาํว่า「なんぼ: Nanbo」ที่แปลว่าราคาเท่าไร เป็นต้น 

  2. ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรมมปีระเดน็ต่างๆ ดงันี้  

 2.1 ปัญหาและอปุสรรคจากการไม่สามารถแปลคาํศัพทห์รือสาํนวนในภาษาญี่ปุ่นที่ในภาษาไทยไม่

ม ีจากการวิจัยพบว่าคาํหรือสาํนวนประเภทนี้ เป็นปัญหาและอปุสรรคในการแปลล่ามเนื่องจากเป็นการยากที่ล่ามจะแปลให้

ได้ตรงกบัความต้องการตรงตามเจตนาที่ผู้พูดพูดเพราะคาํหรือสาํนวนดังกล่าวหากให้แปลตรงๆ อาจจะไม่เข้ากบับริบท

หรือสถานการณ์เนื่องจากสาํนวนเหล่านี้ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นนิยมกล่าวเพ่ือความสภุาพหรือเป็นสาํนวนที่

กล่าวเวลาทาํธรุกจิเป็นแบบแผนตายตวัซึ่งยากที่จะใช้ให้เข้ากบัวัฒนธรรมไทยและยากที่จะหาคาํที่เหมาะสมและตรงตัวใน

ภาษาไทย โดยในการแปลแต่ละคร้ังอาจมีคาํแปลที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์จากการวิจัยพบสาํนวนที่เป็น

ปัญหาสาํหรับกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 1)「お疲れ様でした：Otsukaresamadeshita」2)「おかげさま

で ：Okagesamade」3)「いつもお世話になっておりますItsumoosewaninatteorimasu」 

 2.2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการที่ชาวญี่ ปุ่นนิยมพูดอ้อม เนื่องจากชาวญี่ ปุ่นไม่นิยมกล่าว

ขอร้องหรือปฏเิสธออกมาตรงๆ จึงนิยมพูดอ้อมค้อมหรือวกไปวนมาจากการวิจัยพบว่าล่ามไม่สามารถแปลตรงๆ ตามที่ผู้

พูดได้เพราะถ้าหากแปลไปตรงๆ ตามที่ผู้พูดกล่าวจะทาํให้ผู้ฟังไม่เข้าใจว่าเจตนาที่แท้จริงของผู้พูดต้องการสื่อถึงอะไร 

ดังนั้นล่ามจาํเป็นต้องถามเพ่ือยืนยันกบัผู้พูดอีกครั้งถึงเจตนารมณ์ของผู้พูดก่อนแปลหรืออาจใช้วิธพิีจารณาและตีความ

ด้วยตนเองด้วยว่าผู้พูดต้องการสื่อความหมายไปในลักษณะใดหรือต้องการสื่ออะไร เช่น ต้องการขอร้อง ปฏเิสธ หรือ

ต้องการให้ใครทาํอะไร 

  3. ปัญหาและอุปสรรคจากปัจจยัอ่ืนๆ  

 3.1 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการไม่มีความรู้ภูมิหลังและขาดการเตรียมตัวล่วงหน้า จาก

การศึกษาพบว่าการไม่มีความรู้ภมูิหลังอนัเนื่องมาจากการที่ล่ามเพ่ิงจบการศึกษาใหม่ ล่ามเพ่ิงเข้าทาํงานในองค์กรนั้นๆ 

เป็นต้น ทาํให้ล่ามยังขาดความรู้และความเข้าใจเนื้อหางานรวมถงึมองไม่เหน็ภาพรวมของงานนั้นๆ ซึ่งอาจทาํให้การแปล

ล่ามไม่ราบร่ืนเท่าที่ควรหรืออาจแปลได้ไม่ถูกต้องทั้งหมด 

 3.2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความตื่นเต้น ประหม่า จากการศึกษาพบว่าความตื่นเต้นและ

ประหม่าที่เกดิขึ้นในการแปลล่ามนี้มาจากหลายปัจจัยด้วยกนั เช่น ความตื่นเต้น ประหม่าที่เกดิจากสถานการณ์อนัได้แก่ 

การต้องแปลล่ามเมื่อมีผู้ร่วมเข้าฟังจํานวนมากหรือการต้องแปลต่อหน้าที่สาธารณะและความตื่นเต้นประหม่าอัน

เนื่องมาจากล่ามเพ่ิงเข้าทาํงานในบริษัท ประสบการณ์ยังน้อย รวมถึงความตื่ นเต้น ประหม่าที่เกดิจากการต้องแปลโดย

กะทนัหันทาํให้ล่ามไม่มโีอกาสได้เตรียมตวัล่วงหน้า รวมถงึความรู้สกึกดดนัต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสาเหตตุ่างๆเหล่านี้ทาํให้การ

แปลล่ามเกดิปัญหาและอปุสรรคต่างๆ คอื 1) ทาํให้ขาดสติและสมาธ ิความสามารถการฟังและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทย

และภาษาญี่ปุ่นลดลง 2) ทาํให้นํา้เสยีงและลักษณะการพูดของล่ามมปีระสทิธภิาพน้อยลง คอื ส่งผลให้นํา้เสยีงของล่ามสั่น 

ล่ามพูดตะกุกตะกกัหรืออาจจะทาํให้ล่ามพูดเสยีงเบา 

 3.3 ปัญหาและอปุสรรคเมื่อล่ามไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือขาดปฎิภาณไหวพริบพบว่า

ล่ามทแีปลตามสิ่งที่ผู้พูดพูดไม่สนใจบริบทหรือสถานการณ์จะทาํให้ถูกลดความน่าเชื่อถือว่าไม่ได้เป็นล่ามมืออาชีพที่รู้จัก
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แปลตามสถานการณห์รือรู้จักเอาตัวรอดในสถานการณ์เฉพาะหน้า เช่น การแปลในห้องประชุมคนฟังจาํนวนมากแต่เมื่อ

แปลไม่ได้ล่ามแก้ไขโดยการเอาพยายามหาคาํศัพทจ์ากพจนานุกรมอเิลคทรอนิกสห์รือเอาแต่ถามความหมายผู้พูดทาํให้

เสยีเวลาในการประชุมและเสยีบรรยากาศ นอกจากนี้ ล่ามบางคนขาดไหวพริบที่จะสงัเกตว่าผู้พูดพูดด้วยอารมณ์อย่างไร 

เช่น ล่ามบางคนย้ิมแย้มเสยีงใสตลอดการแปลแม้ผู้พูดชาวญี่ปุ่นกาํลังตาํหนิคนไทย เป็นต้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวย่อมแสดง

ให้เหน็ว่าล่ามไม่มปีฏภิาณไหวพริบ ไม่เข้าใจบรรยากาศในการสนทนา เป็นการทาํลายบรรยากาศที่ชาวญี่ปุ่นตั้งใจสร้างขึ้น

เพ่ือทาํให้ผู้ฟังทราบว่าตนถูกตาํหนิ ซึ่งล่ามควรฝึกสงัเกตอารมณผ์ู้คนรอบข้างในขณะแปลด้วย 

 3.4 ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการที่ล่ามขาดความเชื่อมั่นในตนเองหรือมีบุคลิกภาพไม่ดี จาก

การศึกษาพบว่าการที่ล่ามขาดความเชื่อมั่นในตนเองนี้นอกจากจะแสดงถงึความไม่เป็นมอือาชีพในการทาํงานแล้วยังส่งผล

ต่อความเชื่อมั่นในสิ่งที่ล่ามแปลออกไปว่าล่ามได้แปลถูกต้องหรือมีเนื้ อหาครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งการขาดความเชื่อมั่นนี้มัก

เกดิจากการที่ล่ามเพ่ิงเข้ามาทาํงาน ยังไม่มีประการณ์ ล่ามจึงมักจะวิตกกงัวลคิดว่าสิ่งที่จะต้องแปลนั้นยากเกนิไป ซึ่งการ

ขาดความเชื่อมั่นในตนเองนี้ ล่ามมักแสดงออกมาจากการพูดเสียงเบา ตะกุกตะกัก หรือพูดติดๆ  ขัดๆ ซึ่งการพูดใน

ลักษณะนี้ ย่อมทาํให้ผู้ฟังรู้สกึไม่เชื่อถือต่อสิ่งที่ล่ามได้แปลไปในส่วนของบุคลิกภาพนั้นถือได้ว่ามีส่วนสาํคัญที่ช่วยให้การ

ทาํงานแปลล่ามดูน่าเชื่อถอืเช่นเดยีวกบัการที่ล่ามมคีวามมั่นใจในตนเอง เช่น ในการสนทนาควรสบตาผู้พูดหรือคู่สนทนา 

เวลาพูดไม่ควรรีบร้อน พูดให้ชัดเจน ไม่ควรควงหรือกดปากกาเพราะจะทาํให้ผู้เข้าร่วมสนทนาเกดิความรู้สกึราํคาญ 

 3.5 ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากการที่ล่ามไม่มีมนุษยสมัพันธท์ี่ดี จากการศึกษาพบว่า เนื่องจาก

ล่ามต้องแปลเร่ืองที่มเีนื้อหาต่างๆ ภายในองคก์ร เช่น เนื้อหาเกี่ยวกบัวิศวกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกบักระบวนการผลิต การซ่อม

บาํรงุเคร่ืองจักรต่างๆ หรือล่ามต้องแปลเกี่ยวกบัการบญัชี เป็นต้น ต้อมีการประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ดังนั้น การจะแปล

ล่ามให้มปีระสทิธภิาพบางคร้ังล่ามจาํเป็นต้องขอความร่วมมอืจากฝ่ายต่างๆ เพ่ือขอข้อมูลเพ่ือใช้ในการเตรียมตัวแปลล่าม 

ฉะนั้นการที่ล่ามมขีาดมนุษยสมัพันธท์ี่ดีอาจทาํให้เกดิปัญหาหรืออุปสรรคเมื่อต้องการความร่วมมือจากบุคคลอื่น รวมถึง

อาจส่งผลต่อทัศนคติที่บุคคลนั้นๆ มีต่อล่าม โดยอาจจะก่อให้เกิดอคติต่อสิ่งที่เราแปลหรือไม่ได้รับการยอมรับและไม่

เชื่อถอือกีด้วย 

 3.6 ปัญหาและอุปสรรคจากการขาดทกัษะการจับใจความและการถ่ายทอดสารได้อย่างครบถ้วน

เมื่อผู้พูดกล่าวหลายประเดน็หรือกล่าวอ้อมหรือตอบไม่ตรงประเดน็ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ล่ามหลงประเดน็หรือแปล

ไม่ครบถ้วนทุกประเดน็ตามที่ผู้พูดกล่าว ในส่วนของปัญหาการขาดทักษะการถ่ายทอดข้อมูลพบปัญหาคือล่ามแปลทุก

อย่างที่ได้ยินโดยไม่คาํนึงถงึใจความสาํคญัและการเลือกใช้ประโยคหรือสาํนวนที่เข้าใจยาก 

 3.7 ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิจากสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว อาท ิอากาศร้อน เสยีงดังรบกวน จาก

การศึกษาพบว่าหากเป็นการแปลในสาํนักงานมักจะไม่พบกบัปัญหาอากาศร้อนหรือเสยีงดังรบกวน ประกอบกบัการแปล

ในสาํนักงานล่ามสามารถหลีกเล่ียงหรือแก้ไขปัญหาได้ เช่น ในการประชุม หากมีเสยีงดังรบกวนจนทาํให้ไม่ได้ยินเสยีงผู้

พูดกส็ามารถใช้ไมโครโฟนได้ แต่ถ้าเป็นการแปลล่ามหน้างานการผลิตภายในโรงงานพบว่าอากาศร้อนในกรณีที่หลีกเล่ียง

ไม่ได้ เช่น ในโรงงานที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศหรือการแปลล่ามนอกสถานที่ เป็นต้น และเสียงดังรบกวนจากเสียง

เคร่ืองจักรกลต่างๆ หรือการแปลล่ามในการประชุมผ่านทางทีวีคอนเฟอเรนซ์ที่บางคร้ังอาจะมีปัญหาทางเทคนิค เช่น 

เสยีงขาดหายอนัเนื่องมาจากปัญหาด้านสญัญาณ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้  ล่ามไม่สามารถควบคุมหรือหลีกเล่ียงได้เช่นกนั โดย

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้มีผลอย่างมากต่อการแปลล่าม เนื่องจากอากาศที่ร้อนและเสยีงที่ดังรบกวนนี้ ย่อมจะทาํลายสมาธขิอง

ล่าม อาจจะทาํให้ล่ามแปลผิดพลาดได้หรืออาจทาํให้ประสิทธิภาพในการแปลล่ามลดลง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเสียที่ดัง

รบกวนย่อมส่งผลต่อการได้ยินของล่าม ทาํให้ประสทิธภิาพการได้ยินของล่ามลดลง ทาํให้ล่ามต้องให้ผู้พูดพูดใหม่อกีครั้ง 

ซึ่งทาํให้การสนทนาไม่ราบร่ืน ล่ามต้องคอยเงี่ยหูฟังใกล้ๆ และถ้าหากต้องให้ผู้พูดพูดหลายคร้ังอาจส่งผลให้ผู้พูดรู้สึก

ราํคาญหรือหงุดหงิดได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้พูดเป็นหัวหน้าหรือวิศวกรชาวญี่ปุ่น เสยีงที่ดังรบกวนนอกจากจะ

ก่อให้เกดิปัญหาทางด้านการฟังแล้วยังเป็นอปุสรรคในการพูดเพราะทาํให้ผู้พูดและล่ามต้องพูดเสยีงดังกว่าปกติ บางครั้ง

อาจต้องตะโกน 
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 3.8 ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิจากการที่ล่ามอยู่ในฐานะที่เป็นคนกลางเมื่ออยู่ในสถานการณ์โต้แย้ง 

จากการศึกษาพบว่าบทบาทของล่ามนอกจากการเป็นผู้แปลหรือถ่ายทอดคาํพูดจากภาษาต้นทางไปยังภาษาปลายทางแล้ว 

อีกบทบาทหนึ่งคือผู้ที่ทาํหน้าที่ให้การสนทนาราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ล่ามในฐานะคนกลางจึงมีส่วนช่วยให้

สถานการณ์โต้แย้งหรือถกเถียงนั้นไม่ตึงเครียดจนเกินไปหรือมีส่วนช่วยให้การโต้แย้งนั้นมีท่าทีที่เบาลงเพ่ือไม่ให้การ

โต้แย้งถกเถียงบานปลาย โดยในขณะที่ล่ามแปลล่ามจะคิดพิจารณาว่าควรแปลอย่างไรเพ่ือลดการปะทะของทั้งสองฝ่าย 

ดังนั้นปัญหาและอุปสรรคของล่ามในสถานการณ์นี้  คือ ล่ามต้องพิจารณาโดยเลือกคาํหรือปรับเปล่ียนคาํพูดที่รุนแรงให้

เบาลงแต่เป็นกลางและยังคงเนื้อหาไม่ให้ขาดตกบกพร่องนอกจากนี้ ล่ามอาจตกอยู่ในสภาวะลาํบากใจที่จะต้องแปลคาํพูด

ที่มลัีกษณะต่อว่าอกีฝ่าย เช่น หัวหน้าคนญี่ปุ่นตาํหนิการทาํงานพนักงานคนไทย ล่ามต้องลาํบากใจเพราะต้องแปลและรับรู้

เรื่องราวของผู้ร่วมงานที่โดนตาํหนิซึ่งอาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ในที่ทาํงานระหว่างตัวล่ามและผู้ร่วมงานคนนั้นได้ 

นอกจากนี้ ล่ามอาจจะถูกตาํหนิได้ว่าแปลครบหรือไม่เพราะบางคร้ังล่ามใช้วธิกีารแปลแบบสรปุความเพ่ือลดความตงึเครียด

ของสถานการณ ์

 3.9 ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิจากบริษัทที่ท่านทาํงานอยู่ให้การสนับสนุนในการประกอบอาชีพล่าม

ของท่านไม่เพียงพอ จากการศึกษาพบว่ายังไม่มบีริษัทใดที่ให้การสนับสนุนการอบรมล่ามหรือให้เรียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ิมเติม 

หากเป็นเร่ืองของการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพ่ิมเติมจะเป็นการเรียนโดยผู้ประกอบอาชีพล่ามมีความสนใจที่จะเรียนรู้ เพ่ิมเติม

ด้วยตนเอง เช่น หมั่นทบทวนภาษาญี่ ปุ่นหรือหาความรู้ เพ่ิมเติมจากเวบ็ไซด์ต่างๆ ในส่วนของการจัดหาพจนานุกรมก็

ขึ้นอยู่กบัแต่ละบริษัทซึ่งมีทั้งพจนานุกรมที่เป็นเล่มหนังสอืและแบบดิจิตอล นอกจากรูปแบบที่กล่าวมานี้  ในบางบริษัทที่

ให้การสนับสนุนมรีปูแบบแตกต่างกนัไปตามแต่ละองคก์ร เช่น บางบริษัทส่งเสริมให้ล่ามพัฒนาภาษาญี่ปุ่นของตนเองโดย

ผลักดนัทางอ้อม คอื ให้ล่ามสอบวัดระดบัภาษาญี่ปุ่นโดยมเีงื่อนไขว่าหากสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นได้ระดับที่ดีขึ้นจะมี

การพิจารณาเพ่ิมเงินเดอืน มอีบรมเรื่องงานภายในองคก์รช่วงเข้าทาํงานใหม่ๆ เพ่ือทาํการเรียนรู้งาน และรูปแบบองค์กร 

เป็นต้น 

 ส่วนท่ี 3 เทคนิคและแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการท างานของผูป้ระกอบอาชีพล่ามภาษาญี่ปุ่ น 

จากการศึกษาพบเทคนิคดงัต่อไปนี้  

  1. การขอร้องเพ่ือขอให้ผู้พูดกล่าวซํา้อกีครั้งหรือขอให้ผู้พูดอธบิายความหมายใหม่ด้วยคาํอื่น ซึ่งวิธกีารนี้

เป็นการขอร้องเพ่ือให้ผู้พูดกล่าวซํา้ด้วยนํา้เสยีงที่ชัดเจนขึ้นหรือให้ผู้พูดกล่าวช้าลงและพบว่าวิธกีารนี้ เป็นวิธทีี่พบมากที่สดุ

เพราะก่อให้เกดิความชัดเจนและเข้าใจตรงกนัระหว่างผู้พูดและล่าม 

  2. การถามยืนยันกบัผู้พูดอกีคร้ัง ซึ่งรปูประโยคในภาษาญี่ปุ่นที่นิยมใช้มากคอื 「…ということで

すね。：…To iukotodesune」ซึ่งหมายถงึ “ที่กล่าวมาหมายถงึ........ใช่ไหมครับ/ค่ะ”โดยล่ามจะทาํการถามยืนยัน

เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องแน่ชัดโดยการทวนซํา้ด้วยภาษาที่ง่ายขึ้นเพ่ือยืนยันเนื้อหา 

  3. การแปลสรุปความโดยอาศัยประสบการณ์หรือบริบทจาการสนทนา เช่น ในกรณีที่ผู้พูดมีการเกร่ินยาว

ล่ามไม่ควรแปลทุกคาํที่ผู้พูดกล่าวล่ามควรแปลสรุปความเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่ายหรือในกรณีเมื่อล่ามเป็นคนกลางใน

สถานการณ์โต้แย้งล่ามควรทาํหน้าที่เปรียบเสมือนคนกลางที่จะช่วยให้การสนทนานั้นลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้น ล่ามจึงไม่

ควรแปลทุกคาํเมื่อคู่สนทนาโต้แย้งล่ามควรแปลสรปุความแต่ให้ครบใจความสาํคญั 

  4. การเตรียมตัวล่วงหน้าในด้านต่างๆ เช่น การตรียมทาํความเข้าใจเนื้ อหางานที่จะแปลเมื่อล่ามเข้าใจ

เนื้อหาล่ามกส็ามารถแปลได้อย่างถูกต้องหรือการหาคาํศัพทท์ี่คาดว่าเกี่ยวข้องเตรียมทาํให้ล่ามไม่ต้องนึกหาคาํศัพทซ์ึ่งจะ

ช่วยให้การแปลราบล่ืนและแปลได้อย่างรวดเรว็ เป็นต้น นอกจากนี้การเตรียมพร้อมด้านร่างกายกเ็ป็นสิ่งที่สาํคัญล่ามควร

มีสุขภาพร่างกายที่แขง็แรงเนื่องจากงานล่ามบางคร้ังต้องยืนแปลทั้งวันหรือบางคร้ังอาจต้องแปลในสถานที่ที่ร้อน หรือ

เสยีงดงั เป็นต้น 

  5. การหมั่นทบทวนและฝึกฝนทกัษะทางภาษาทั้งภาษาญี่ ปุ่นและภาษาไทย ล่ามควรมีการหาความรู้หรือ

ทบทวนการใช้ภาษาเพ่ิมเตมิและหมั่นฝึกฝนการใช้ภาษาที่ถูกต้องอย่างสมํ่าเสมอทั้งสี่ทกัษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน
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และการเขยีน นอกจากนี้ โดยส่วนใหญ่ล่ามจะคาํนงึถงึการใช้ภาษาญี่ปุ่นและขาดการให้ความสาํคญักบัภาษาไทยซึ่งการแปล

ล่ามที่ดนีั้นล่ามควรคาํนึงถงึการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องด้วยเช่นเดยีวกนัเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องและตรงประเดน็ 

  6. การหาความรู้ ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการทาํงานเพ่ิมเติมนี้ ถือได้ว่ามีส่วนสาํคัญเพราะการหมั่นเรียนรู้

และศึกษางานความรู้ทั่วๆ จะช่วยให้ล่ามมคีวามรู้ภมูหิลังซึ่งจะช่วยให้ล่ามเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดกาํลังกล่าวได้เป็นอย่างดีซึ่งย่อม

ส่งผลให้ล่ามแปลได้อย่างราบลื่นและมีประสทิธภิาพ 

  7. การทาํความเข้าใจวัฒนธรรมทั้งสองชาติเป็นอย่างดี ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมถ้าวัฒนธรรม

แตกต่างกนัภาษาที่ใช้กย่็อมแตกต่างกนัไปด้วย ดงันั้น การที่ล่ามรู้จักวัฒนธรรมของทั้งสองชาติเป็นอย่างดีกจ็ะช่วยให้การ

สนทนาถูกต้องมากย่ิงขึ้น 

  8. การจดบันทึก เนื่ องจากการจดในระหว่างการแปลล่ามมีเวลาที่จํากัดจึงจําเป็นต้องใช้วิธีการที่มี

ประสทิธภิาพ โดยการเลือกจดเฉพาะบางคาํที่เป็นกุญแจสาํคัญและควรจดคาํเหล่านี้ควรจดให้เป็นบรรทัดเพ่ือที่จะมอง

แล้วรู้ได้ทนัทถีงึลาํดบัเวลาก่อนหลัง ซึ่งการเขียนเรียงเช่นนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการกวาดสายตาเพ่ือค้นหาและควรจด

แบบไม่กระจัด 

  9. การสร้างความมั่นใจทั้งด้านบุคลิกภาพและการแสดงออกในที่สาธารณะและมารยาทในการพูด โดยล่าม

ควรพูดให้เสยีงดงัในระดบัที่เหมาะสมไม่ดงัหรือค่อยจนเกนิไป ควรพูดให้ชัดเจนเพ่ือแสดงให้เหน็ถงึความมั่นใจในสิ่งที่ได้

แปลไป ล่ามควรมกีารแสดงออกทางสหีน้าท่าทางในระดบัที่เหมาะสม เช่น เมื่ออยู่ในสถานการณโ์ต้แย้งล่ามไม่ควรย้ิมแย้ม

จนมากเกินไปหรือในการแสดงการขอโทษชาวญี่ปุ่นจะไม่ย้ิมเมื่อกล่าวขอโทษ เป็นต้น นอกจากนี้ ในการแสดงออกในที่

สาธารณะนั้น ล่ามไม่ควรแสดงออกถงึความตื่นตระหนกเมื่ออยู่ต่อหน้าคนจาํนวนมากหรือตกใจเมื่อแปลไม่ได้ ในส่วนของ

มารยาทในการพูดที่เหมาะสม เช่นล่ามควรมจีังหวะจะโคนโดยไม่ควรรีบแปลทนัทเีมื่อผู้พูดพูดเสรจ็ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงานล่ามเป็นสิ่งที่ ผู้ประกอบอาชีพล่ามภาษาญี่ ปุ่นประสบปัญหา

ใกล้เคียงกนั โดยบางปัญหาเป็นปัญหาที่ยากที่จะหลีกเล่ียงได้ เนื่องจากการทาํหน้าที่ล่ามแต่ละคร้ังแม้จะมีการเตรียมตัว

ล่วงหน้าแต่กม็บีางคร้ังที่ล่ามต้องเจอกบัปัญหาเฉพาะหน้าผลจาการศึกษาพบปัญหาและอปุสรรคในการแปลล่ามด้วยกนั 3 

ลักษณะ คือ 1) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านภาษา จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างพบว่ามีความ

คล้ายคลึงกนัใน 3 ประเดน็ย่อย คอื ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิจากโครงสร้างทางไวยากรณภ์าษาญี่ปุ่น ปัญหาและอุปสรรค

ที่เกดิจากคาํศัพทแ์ละสาํนวน ปัญหาและอปุสรรคที่เกดิจากการออกเสยีง  

 ปัญหาและอุปสรรคที่เกดิจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมจากการศึกษาพบปัญหาด้วยกนั 2 ประเดน็ย่อย คือ 

ปัญหาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากวัฒนธรรมการทักทายและปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากวัฒนธรรมการแสดงออก

ทางอ้อมซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (2542) ที่กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นมี

พ้ืนฐานทางวัฒนธรรมว่าสงัคมญี่ปุ่นซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกนันี้  คนในสงัคมจะต้องควบคุมอารมณ์ภายในเพ่ือรักษา

ความปรองดองและความสมัพันธท์ี่ดต่ีอกนั คนญี่ปุ่นจึงพยายามหลีกเล่ียงการเกดิข้อขัดแย้งและแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นโดย

ใช้วิธอ้ีอมๆ ซึ่งไม่มกีารเผชิญหน้าหรือเสยีหน้า ดงันั้น เมื่อต้องการให้ความเหน็ไม่ว่าจะเชิงลบหรือเชิงสร้างสรรค์คนญี่ปุ่น

มกัจะหาวิธบีอกแบบอ้อมๆ 

 นอกจากนี้ ในส่วนปัญหาและอปุสรรคที่เกดิจากปัจจัยอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อม เช่น เสยีงดงัอกึทกึ อากาศที่ร้อน

อบอ้าว ความตื่นเต้น ประหม่า เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ เกิดจากสภาวะที่ควบคุมได้ยากแต่สามารถหลีกเล่ียงได้ถ้าล่าม

สามารถควบคุมการแปลให้เป็นปรกติโดยการมีสติและสมาธิ รวมถึงเตรียมพร้อมทั้งกายและใจก่อนปฏิบัติงาน ได้มี

การศึกษาในเร่ืองที่จะต้องแปลซึ่งสอดคล้องกบักุลศิริ เจริญศุภกุล (2551) ซึ่งทาํการศึกษาเกี่ยวกบัข้อบกพร่องหลักของ

ล่ามพบว่า การแปลผิดและการแปลไม่ครบถ้วนอนัเนื่องมากจากความผิดพลาดทางด้านภาษา ได้แก่ ความผิดพลาดทาง

ไวยากรณ ์การไม่รู้ศัพทเ์ทคนิคที่ถูกต้อง รวมถงึความผิดพลาดจากปัจจัยอื่นๆ เป็นข้อบกพร่องหลักอนัเป็นคุณลักษณะที่

ล่ามไม่พอใจ 
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 ในส่วนของเทคนิคและแนวทางแก้ไขนั้นพบว่า การขอร้องเพ่ือขอให้ผู้พูดกล่าวซํา้อกีครั้งหรือขอให้ผู้พูดอธบิาย

ความหมายใหม่ด้วยคาํอื่นซึ่งวิธกีารนี้ เป็นการขอร้องเพ่ือให้ผู้พูดกล่าวซํา้ด้วยนํา้เสยีงที่ชัดเจนขึ้นหรือให้ผู้พูดกล่าวช้าลง

และพบว่าวิธกีารนี้ เป็นวิธทีี่พบมากที่สดุเพราะก่อให้เกดิความชัดเจนและเข้าใจตรงกนัระหว่างผู้พูดและล่าม นอกจากนี้การ

เตรียมตัวล่วงหน้าโดยการเตรียมตัวด้านคาํศัพท์ การพักผ่อนให้เพียงพอ การพยายามอ่านหนังสือเพ่ือหาความรู้ ต่างๆ

เพ่ิมเตมิสิ่งเหล่านี้ ย่อมทาํให้การแปลเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมปีระสทิธภิาพ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอาํเภอของกรมพลศกึษา 2) ศกึษา

การเพ่ิมประสทิธิผลการก่อสร้างสนามกีฬาอาํเภอของกรมพลศึกษา 3) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างประสทิธิผลและการบริหารองค์การด้าน

งานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศกึษา และ 4) แสวงหาแนวทางในการเพิ่มประสทิธผิลของการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนาม

กฬีาอาํเภอของกรมพลศกึษา 

ขอบเขตการวิจัยเป็นการศกึษาพ้ืนที่การก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศกึษาที่ดาํเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ.2555 จาํนวน 21 

แห่ง และปี พ.ศ.2556 จาํนวน 30 แห่ง ทาํการศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินงานก่อสร้างสนามกีฬา

อาํเภอของกรมพลศกึษาซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรของหน่วยงานดังต่อไปนี้  1. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. กรมพลศึกษา 3. สาํนักงาน

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ 5. บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จาํนวน 2,159 ตัวอย่าง นาํข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุป 

และอภิปรายผล ด้วยวิธีการเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ Canonical Correlation และ Path Analysis ตามสมมุติฐานการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพจากการสัมภาษณ์ด้วยคาํถามเชิงลึกในการลงพ้ืนที่จริง และการสังเกตการณ์ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับประสิทธิผลและการบริหาร

องค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอาํเภอของกรมพลศึกษามาสนับสนุนข้อค้นพบของการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยและผล

การทดสอบสมมติฐานจึงเป็นการบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน 

จากการศกึษาวิจัย พบว่า ประสทิธผิลในการปรับตัวขององค์การ การบรรลุเป้าหมายที่ทนัต่อเวลา และคุณภาพของงานอยู่ในระดับ

มากทุกด้าน ในขณะเดียวกันการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอาํเภอของกรมพลศึกษาในการวางแผนระดับนโยบาย การ

วางแผนกลยุทธ ์และแผนดาํเนินงานอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ์ Canonical 

พบว่า การวางแผนระดับนโยบาย การวางแผนกลยุทธ ์และแผนดาํเนินการมีความสมัพันธก์บัประสทิธผิลในด้านคุณภาพของงานที่เป็นไปตาม

มาตรฐาน มีต้นทุนการดาํเนินงานที่เหมาะสม และมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฎิบัติ 

จากผลการศึกษาเบื้ องต้นนาํไปสู่การสร้างตัวแบบประสิทธิผลของการบริหารองค์การ ด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรม

พลศึกษาโดยการวิเคราะห์เส้นทางทาํให้พบแนวทางการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอาํเภอของกรมพลศึกษาที่มีประสิทธิผล 

โดยเฉพาะกรมพลศึกษาควรมุ่งเน้นที่การวางแผน ที่มีการวางแผนระดับนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ และแผนดาํเนินงาน ซ่ึงเป็นส่วนสาํคัญ

ที่มีผลต่อประสทิธผิลในด้านคุณภาพของงาน ที่เป็นไปตามมาตรฐาน มีต้นทุนการดาํเนินงานที่เหมาะสม และมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ เมื่อ

กรมพลศกึษาดาํเนินการตามตัวแบบดังกล่าวแล้ว มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดประสทิธิผลของการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอาํเภอ

ของกรมพลศกึษาได้ในอนาคต 

 
ค าส าคญั: ประสทิธผิล  การบริหาร  งานก่อสร้าง  สนามกฬีาอาํเภอ  กรมพลศกึษา  

 

Abstract 

The purposes of this study were: 1) to study district stadiums construction administration of the Department of Physical 

Education; 2) to study construction effectiveness of district stadiums of the Department of Physical Education; 3) to study relations 

of effectiveness and administration; and 4) to search for the way in which to increase effectiveness of district stadiums of the 

Department of Physical Education can be increased. 

The construction areas in this study were district stadiums of the Department of Physical Education, 21 of which were 

constructed in 2012 and 30 in 2013. The sample group included 2,159 people from the Ministry of Tourism and Sports, the 

Department of Physical Education, the Office of Provincial Tourism and Sports, the Organization of Local Administration, and 
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construction companies. Questionnaires, interviews and observations were used as tools for data collection. The results of the study 

were based on quantitative data analysis by Canonical Correlation and Path Analysis. 

It was found from the study that the effectiveness in terms of the organization’s adjustment, timely achievement of goals 

and the quality of construction account for a high level in every aspect. Meanwhile, organization administration of its planning or 

policy, strategic planning and operation plan were found also to be at a high level in every aspect. 

From this primary study, an analysis of the construction administration of an effectiveness model of the district stadiums of the 

Department of Physical Education. It was also found from previous analysis that the approach towards effectiveness of the 

construction administration rested on the planning at a policy level, strategic management and operational plans. All the aforesaid 

factors contributed to effectiveness in terms of quality of work standards. They also had appropriate budgets, knowledge and 

understanding of the matter. If these findings are raised and presented to the Department of Physical Education, effectiveness of 

administration of the district stadiums construction shall be improved in the years to come. 

 

Keywords: Effectiveness, Administration, Construction works, District stadium, Department of physical education 

 

บทน า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) กาํหนดแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืนโดยโครงสร้างประชากรมีแนวโน้มที่กลุ่มผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้ น 

ประชากรวัยแรงงานและวัยเดก็จะลดลง รัฐบาลได้ตระหนักถงึความสาํคญัของปัญหาด้านคุณภาพชีวิตจึงมีนโยบายในการ

ใช้กฬีาเป็นเคร่ืองมอืในการแก้ไขปัญหาสงัคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สนามกฬีาเป็นองค์ประกอบสาํคัญ

ในระดับต้นๆ จึงกาํหนดให้มีนโยบายที่จะก่อสร้างสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาอย่างทั่วถึง กรมพลศึกษาได้สาํรวจข้อมูล

เบื้องต้นพบว่าในระดับอาํเภอทั้งหมด 878 อาํเภอ ยังไม่มีสนามกฬีาจาํนวน 690 อาํเภอ และในระดับตาํบลทั้งหมด 

7,255 ตาํบล ยังไม่มีสนามกฬีาจาํนวน 1,114 ตาํบล โดยสนามกฬีาอาํเภอและตาํบลที่มีอยู่แล้วยังมีจาํนวนอกีมากที่

ไม่ได้มาตรฐานและในบางอาํเภอที่มีพ้ืนที่อาํเภอขนาดใหญ่มีสนามกฬีาไม่เพียงพอต่อการจัดมหกรรมกีฬาต่างๆ ดังนั้น 

ก ร ม 

พลศึกษาได้ดาํเนินโครงการจัดการสร้างสนามกฬีาประจาํอาํเภอเพ่ือให้ในแต่ละอาํเภอของจังหวัดได้มีสนามกฬีาประจาํ

อาํเภอและตาํบลซึ่งนอกเหนือจากสนามกฬีาประจาํจังหวัดที่เป็นสถานที่สาํหรับออกกาํลังกายและทาํกจิกรรมนันทนาการ

อื่นๆ และเป็นส่วนหนึ่งในการขบัเคล่ือนการพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิตสะท้อนการมุ่งไปสู่การเป็นองค์การนาํด้านการ

พลศึกษา สร้างความสขุให้กบัประชาชนทุกระดบัเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

และวิสยัทศัน์ของกรมพลศึกษาอย่างมปีระสทิธภิาพ (กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา, 2554, หน้า 2) 
 คุณภาพการบริหารจัดการที่มปีระสทิธผิลไม่ใช่สิ่งที่เกดิขึ้นโดยบงัเอญิจะเกดิขึ้นได้ต้องอาศัยความพยายามมุ่งมั่น

เอาใจใส่ของผู้บริหารและการมส่ีวนร่วมของบุคลากรทุกระดบัภายในองคก์ารที่จะนาํเอาความรู้  ทกัษะและประสบการณ์ใน

การจัดการมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกๆ ขั้นตอนการจัดการ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความสาํเรจ็หรือ

ประสิทธิผลสูงสุดจึงต้องมีการจัดทาํการวิจัยโดยการนาํเอาการบริหารองค์การด้านการวางแผน  ด้านการจัดองค์การ 

ด้านการประสานงาน และด้านการจัดบุคลากรที่ผู้บริหารจะสามารถหาวิธกีารจัดการที่เหมาะสมไปใช้ในการจัดการให้ได้มา

ซึ่งคุณภาพของการจัดการนั้นจะทาํให้เพ่ิมขดีความสามารถการบริหารจัดการงานก่อสร้างสนามกฬีาระดบัอาํเภอและตาํบล

ของกรมพลศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพทางด้านระยะเวลาที่มีประสิทธิผลในการบริหารการจัดการ เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนได้เล่นและออกกาํลังกายในสนามกฬีาที่ได้มาตรฐานและเล่นกฬีาเพ่ิมมากขึ้นทาํให้มสีขุภาพพลานามัยที่แขง็แรง

สมบูรณแ์ละมสีมรรถภาพทางกายเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนักกฬีาสู่ความเป็นเลิศและนักกฬีาทมีชาตต่ิอไป 
เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจจึงทาํการศึกษาโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับการ

ดาํเนินงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษา ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของหน่วยงานดงัต่อไปนี้  1) กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา 2) กรมพลศึกษา 3) สาํนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 4) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ 5) 

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง จาํนวน 2,159 ตวัอย่างโดยมีขอบเขตการวิจัยเป็นการศึกษาพ้ืนที่การก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของ
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กรมพลศึกษาที่ดาํเนินการก่อสร้างจาํนวน 51 แห่ง คือ สนามกฬีาอาํเภอที่ดาํเนินการก่อสร้างปี พ.ศ.2555 จาํนวน 21 

แห่ง และสนามกฬีาอาํเภอที่ดาํเนินการก่อสร้างปี พ.ศ.2556 จาํนวน 30 แห่ง 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลกับการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอาํเภอของกรม

พลศึกษา มีคาํถามการวิจัยว่า “ประสิทธิผลได้ระดับที่พอใจแล้วหรือยัง การบริหารองค์การว่ามีปัญหาอย่างไร และการ

บริหารองคก์ารด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษาสามารถเพ่ิมประสทิธผิลขึ้นได้อกีหรือไม่ อย่างไร” จะ

เห็นได้ว่าตัวแปรที่เป็นสาเหตุทาํให้การบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอาํเภอของกรมพลศึกษาสามารถ

ดาํเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล คือ การบริหารองค์การ ผู้วิจัยจึงได้กาํหนดให้การบริหารองค์การเป็นตัวแปรต้น  และ

กาํหนดให้ประสทิธผิลเป็นตวัแปรตาม 
จากการศึกษาพัฒนาการของแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่ากรมพลศึกษาเป็น

องค์การหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ การ

พัฒนาบุคลากรในสาขาที่เกี่ยวข้องจึงมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการศึกษาเร่ืองประสทิธผิลการบริหารองค์การด้าน

งานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษา เนื่องจากการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรม

พลศึกษาที่มีประสทิธผิลจะทาํให้สนามกฬีาที่ได้มีมาตรฐานตามระยะเวลาที่กาํหนดเพราะสนามกฬีาถือเป็นสิ่งสาํคัญใน

การพัฒนาการกีฬา และจากการศึกษาพัฒนาการแนวความคิดของประสิทธิผลและแนวความคิดเกี่ยวกบัการบริหาร

องคก์าร ผู้ศึกษาจะขอนาํเสนอถงึจุดมุ่งหมายของการบริหารองคก์ารด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอาํเภอของกรมพลศึกษา 

ว่าเป้าหมายของประสิทธิผลการบริหารองค์การคืออะไร และสาเหตุของประสิทธิผลอันเกิดจาก การบริหารองค์การ

เป็นอย่างไร 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1) ศึกษาการบริหารองคก์ารด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษา 

2) ศึกษาการเพ่ิมประสทิธผิลการก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษา 

3) ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างประสทิธผิลและการบริหารองคก์ารด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพล

ศึกษา 

4) ศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสทิธผิลของการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพล

ศึกษา 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
เป็นการบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกนั ทั้งเรื่องเทคนิค วิธกีาร แนวทาง ความคิด มา

ใช้ในการวิจัย เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่รอบคอบ รัดกุม โดยใช้จุดแขง็ของการวิจัยเชิงปริมาณมาแก้ไขจุดอ่อนของการวจิัยเชงิ

คุณภาพ และใช้จุดแขง็ของการวิจัยเชิงคุณภาพมาแก้ไขจุดอ่อนของการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยใช้แบบสอบถามซึ่งเป็นเชิง

ปริมาณเป็นหลัก โดยการสร้างข้อคาํถามจากตวัชี้ วัดของกรอบแนวคดิการวิจัยเป็นลักษณะของคาํถามปลายปิด มีมาตรวัด

ของตัวชี้ วัดแบบ Interval scale มีคะแนนของมาตรวัด คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุแล้วตรวจสอบ

คุณภาพของเครื่องมือการวิจัยด้วยการทดสอบ 2 ค่า คือ 1) การวัดค่าความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) 

เนื่องจากความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา เป็นการวัดค่าความเที่ยงตรงจากความสอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์ ตัวแปร 

ดัชนี ตัวชี้ วัดและคาํถามในแบบสอบถาม ตามความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ว่ามีค่าความสอดคล้องที่ยอมรับได้

หรือไม่ ถ้าค่าความสอดคล้องตํ่าจะได้มกีารแก้ไขให้คาํถามมคีวามสอดคล้องกบัตวัชี้ วัดดชันีและตวัแปร ตามกรอบแนวคดิ

การศึกษาได้ เมื่อได้ค่าความสอดคล้อง (Congruence) เกนิ 0.70 แสดงว่าแบบทดสอบมค่ีาความเที่ยงตรงที่ใช้ได้จากการ

ทดสอบได้ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้ อหาเท่ากบั 0.98 2)การวัดค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัย (Reliability of 

Research Tool) โดยนาํแบบทดสอบที่มีค่าความเที่ยงตรงไปทดสอบกบักลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งสามารถ

หาค่าความเชื่อมั่นในลักษณะวัดค่าคงที่ (Stability Measurement) ด้วยการนาํแบบทดสอบไปทดลองใช้กบักลุ่มตัวอย่าง 
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แล้วคาํนวณหาค่าสมัประสทิธิ์แอลฟา ด้วยวิธกีารของ Cronbach Method (Coefficient ) คือ หาค่าความเชื่อมั่นจากค่า

สัมประสิทธิ์  (แอลฟา) มากกว่า 0.8 จากการทดสอบกับเจ้าหน้าที่ในกรมการท่องเที่ยวได้ค่าความเชื่ อมั่นของ

แบบสอบถามเท่ากับ 0.995 แล้วดาํเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์จากกรอบแนวความคิด

การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างประสทิธิผลและการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษา 

โดยใช้ตวัแปรต้นและตวัแปรตามเป็นประเดน็การสมัภาษณผู้์ที่มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัการดาํเนินการก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอ

ของกรมพลศึกษา 

ส่วนแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นลักษณะของการค้นคว้าเพ่ืออธบิายเชิงปรากฏการณ์ และทาํความเข้าใจใน

สภาวะบริบทของเนื้ อหาในงานวิจัยมีเกิดขึ้ นเป็นประเดน็ปัญหาการวิจัยมีการทบทวนวรรณกรรมศึกษาพัฒนาการ

แนวความคดิของตวัแปรที่ศึกษาเพ่ือนาํมาสู่การจัดทาํกรอบแนวความคดิใหม่ของการวิจัยคร้ังนี้  

การวิเคราะห์ข้อมูลความสมัพันธร์ะหว่างการบริหารองค์การกบัประสทิธผิลของกรมพลศึกษาครั้งนี้  ดาํเนินการ

วิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานทั้ง 4 สมมติฐาน จากการศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการบริหารองค์การกบัประสทิธผิล

ของกรมพลศึกษา โดยการวิเคราะห์หาขนาดและทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรต้นกับชุดตัวแปรตามตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) ลักษณะการวิเคราะห์ 

Canonical Correlation สามารถแสดงให้เหน็เป็นตวัแบบการวิเคราะห์ 
การสร้างองคค์วามรู้และแนวความคดิใหม่ๆ สาํหรับในการบริหารองค์การเกี่ยวกบังานก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธกีาร

วิเคราะห์ในลักษณะตวัแบบการวิเคราะห์เส้นทาง (Path AnalysisModel) เป็นการวิเคราะห์ทางสถิติที่มาจากการวิเคราะห์

การถดถอย (Regression Analysis) โดยอาศัยตวัแบบและสมการโครงสร้างเพ่ือพิจารณาค่าสมัประสทิธิ์ถดถอยมาตรฐาน 

และการวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณที่มนีัยสาํคญัทางสถิติ .05 นาํมาสู่การสร้างตัวแบบการวิเคราะห์เส้นทาง

ใหม่ 

 

ผลการวิจยั 
การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างประสิทธผิลกับการบริหารองค์การเป็นการวิเคราะห์จากการทดสอบสมมติฐาน 

ของความสมัพันธร์ะหว่างประสทิธผิลกบัการบริหารองค์การ โดยการวิเคราะห์หาขนาดและทศิทางความสมัพันธร์ะหว่าง

ชุดตัวแปรต้นกบัชุดตัวแปรตามตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยการวิเคราะห์สหสมัพันธค์าโนนิคอล (Canonical Correlation 

Analysis) ลักษณะการวิเคราะห์ Canonical Correlation ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาการบริหารองค์การด้านงาน

ก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษาซึ่งเป็นตัวแปรต้น และประสทิธผิลเป็นตัวแปรตามเป็นปัญหาการวิจัยที่ต้อง

ศึกษาเนื่องจากการบริหารองคก์ารด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษามีบทบาทสาํคัญต่อการวางแผนการ

จัดองค์การการประสานงาน และการจัดบุคลากรโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ดาํเนินการเกี่ยวกบัการก่อสร้างเพ่ือให้ได้

มาตรฐานของการก่อสร้างซึ่งการบริหารจัดการองค์การของกรมพลศึกษาถือเป็นหัวใจสาํคัญที่จะช่วยให้การดาํเนินงาน

ดงักล่าวมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

การศึกษาวิจัยนี้ทาํการพิสจูน์สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างชุดของตัวแปร โดยการวิเคราะห์

ระหว่างชุดของตัวแปรต้นการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษาทั้งหมดกบัตัวแปรตาม

ประสทิธิผลทั้งหมดโดยมีค่าสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ (Canonical Correlation Coefficient) อยู่ระหว่าง -1.0 ถึง 1 

แสดงผลการวิเคราะห์ตามสมตฐิาน ดงันี้  

 

สรุปผลการศึกษาความสมัพนัธ ์

1. การบริหารองค์การกบัการปรับตัวขององค์การจากการศึกษาพบว่า การวางแผนเป็นตัวแปรสาํคัญของการ

บริหารองค์การ และเมื่อมีการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างการบริหารองค์การด้านการปรับตัวขององค์การพบว่าในการ

ปรับตัวขององค์การทาํให้เกดิการพัฒนาขีดความสามารถการเปล่ียนแปลง การสร้างแนวร่วมการเปล่ียนแปลง และการ

สร้างวิสยัทศัน์ยุทธศาสตร์ของกรมพลศึกษาได้มากที่สดุรายละเอยีดดงัตวัแบบที่ 1 
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ตวัแบบท่ี 1 ความสมัพันธร์ะหว่างการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษากบัการปรับตัว

ขององคก์าร 

 

 

2. การบริหารองคก์ารกบัการบรรลุเป้าหมายที่ทนัต่อเวลาจากการศึกษาพบว่า การวางแผนเป็นตัวแปรสาํคัญกบั

การบริหารองค์การ และเมื่อมีการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างการบริหารองค์การด้านการบรรลุเป้าหมายที่ทนัต่อเวลา

พบว่า ในการบรรลุเป้าหมายที่ทนัต่อเวลาทาํให้เกดิการส่งมอบ และความพึงพอใจของประชาชนของกรมพลศึกษาได้มาก

ที่สดุรายละเอยีดดงัตวัแบบที่ 2 
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ตวัแบบท่ี 2 ความสัมพันธร์ะหว่างการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกีฬาอาํเภอของกรมพลศึกษากบัการบรรลุ

เป้าหมายที่ทนัต่อเวลา 

 

 

3. การบริหารองค์การกับคุณภาพของงานจากการศึกษาพบว่า การวางแผนเป็นตัวแปรสาํคัญกับการบริหาร

องคก์าร และเมื่อมกีารทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างการบริหารองคก์ารด้านคุณภาพของงานพบว่า ในคุณภาพของงานทาํ

ให้เกดิต้นทุนการดาํเนินงานที่เหมาะสมและความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏบิตัขิองกรมพลศึกษาได้มากที่สดุรายละเอยีดดัง

ตวัแบบที่ 3 

ตวัแบบท่ี 3 ความสมัพันธร์ะหว่างการบริหารองคก์ารด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษากบัคุณภาพของ

งาน 
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 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์คาโนนิคอลจากการศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับ

ประสทิธผิลสามารถสรปุเป็นตวัแบบรวมผลการศึกษา ดงันี้  

การบริหารองค์การกบัประสิทธผิล จากการศึกษาพบว่า การวางแผนเป็นตัวแปรสาํคัญเป็นการบริหารองค์การ 

และเมื่อมกีารทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างการบริหารองคก์ารกบัประสทิธผิลพบว่า ในประสทิธผิลทาํให้เกดิคุณภาพของ

งานของกรมพลศึกษาได้มากที่สดุรายละเอยีดดงัตวัแบบที่ 4 

ตวัแบบท่ี 4 ความสมัพันธก์ารศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการบริหารองคก์ารกบัประสทิธผิล
 

 
 

การทดสอบสมมตฐิานรวมของความสมัพันธร์ะหว่างการบริหารองคก์ารกบัประสทิธผิล จากการศึกษาพบว่า การ

วางแผนของการบริหารองคก์ารมคีวามสมัพันธก์บัประสทิธผิลในด้านคุณภาพของงานเท่านั้น และความสมัพันธท์ี่เกดิขึ้นนี้

เป็นความสัมพันธ์ระดับปานกลาง แต่ไม่ได้แสดงทิศทางเพ่ือเป็นแนวทางสาํหรับการบริหารองค์การที่สัมพันธ์กับ

ประสทิธผิลจึงต้องนาํความสมัพันธร์ะหว่างการบริหารองค์การในด้านการวางแผนกบัประสทิธผิลในด้านคุณภาพของงาน

ไปวิเคราะห์เส้นทางเพ่ือหาแนวทางในการบริหารองค์การด้านงาน ก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษา เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธผิลในด้านคุณภาพของงาน รายละเอยีดดงัตวัแบบที่ 5 

ตวัแบบท่ี 5 แนวทางการบริหารองคก์ารด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกบัประสทิธผิล 
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ผลการพิสจูน์เส้นทางความสมัพันธ ์สรปุได้ว่า การบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพล

ศึกษาหลักการที่มุ่งเน้นการวางแผน ของกรมพลศึกษาที่มีผลต่อประสิทธิผลด้านคุณภาพของงานเกิดขึ้ นได้จากการ

ประเมินผลการบริหารองค์การของกรมพลศึกษา โดยเฉพาะเพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานต้นทุนการดาํเนินงานที่เหมาะสม

ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ โดยการดาํเนินงานดังกล่าวก่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด สามารถบรรลุ

ประสทิธผิลของการบริหารองคก์ารด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษาต่อไป 

จากตัวแบบดังกล่าวเป็นตัวแบบสัมพันธ์เชิงสถิติที่เตม็ไปด้วยค่าความสัมพันธ์ของตัวแบบทาํให้เข้าใจยาก  

ผู้ศึกษาจึงพัฒนาตวัแบบที่ 6 ในลักษณะตวัแบบความสมัพันธท์างสงัคมศาสตร์ทาํให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น และนาํไปสร้าง

องคค์วามรู้และใช้ประโยชน์จากตวัแบบได้จริงสามารถอภิปรายผลรายละเอยีดตามตวัแบบที่ 6 

ตวัแบบท่ี 6 ประสทิธผิลการบริหารองคก์ารด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษา 

 

 
 

การบริหารองค์การที่มีประสิทธิผลนั้นเป็นประโยชน์ต่อองค์การที่มีการจัดองค์การที่เหมาะสมบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และมีการเจริญก้าวหน้า ทาํงานไม่ซํา้ซ้อน ไม่มีแผนงานมากเกนิไปเพ่ือจะได้ลดต้นทุนและองค์การสามารถ

ปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อมที่เปล่ียนไปได้ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร เช่น บริหารงานง่าย สะดวก รู้ ว่าใครรับผดิชอบอะไร มี

หน้าที่ทาํอะไร แก้ไขปัญหางานซํา้ซ้อนได้ ทาํให้งานไม่ค้าง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏบิัติงาน รู้หน้าที่ของตนเองว่าจะทาํ

อะไร มีการแบ่งงานที่เหมาะสมจะช่วยให้พนักงานรู้ สึกว่าแบ่งปันกันทาํงานไม่ถูกเอาเปรียบ และพนักงานกเ็ข้าใจ

ความสมัพันธข์องตนกบับุคคลฝ่ายอื่นและสามารถประสานงานกนัได้ 
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การบริหารองคก์ารบางคร้ังผู้ใต้บงัคบับญัชามกัจะมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้นาํ ว่าจะนาํองคก์ารก้าวหน้าหรือควรจะ

เดินไปทางใด แต่ผู้บริหารสั่งการอย่างเดียวคงไม่ประสบความสาํเรจ็ พฤติกรรมของทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการบริหาร

องคก์ารจึงประสบผลสาํเรจ็ได้ 

 
ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
 1. จัดให้ผู้บริหารในองค์การสร้างความต่อเนื่องและแผนการพัฒนาผู้นําอย่างมีกลยุทธ์การทาํแผนเพ่ือสร้าง

ความต่อเนื่องในองคก์ารนี้  ยังรวมถงึการพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่โดดเด่นและแสดงศักยภาพว่าสามารถนาํไปสู่

การเป็นผู้บริหารระดบัสงูได้ ดงันั้น ควรมกีารจัดการในระยะยาวซึ่งระบบการพัฒนาบุคคลที่มคีวามสามารถเป็นสิ่งสาํคญัที่

จะสร้างความมั่นใจให้คนในองค์การว่าตนจะก้าวหน้า และประสบความสาํเรจ็ในอาชีพการงานได้ ดังนั้น หากกลยุทธใ์น

การพัฒนายังขาดวิสยัทศัน์การพัฒนาบุคคลระยะยาวแล้วอาจทาํให้เกดิช่องว่างในการปฏบิตังิานขององคก์ารได้ 

 2. ยอมรับการเปล่ียนแปลง ปัจจุบันกลุ่มเดก็รุ่นใหม่มีแนวคิดการทาํงานที่แน่วแน่ เพียงแต่อาจไม่ใช่อย่าง

เดยีวกบัคนรุ่นบุกเบกิเท่านั้น ดงันั้น เพ่ือจะสร้างบรรยากาศการทาํงานที่น่าดงึดูดและจูงใจ กรมพลศึกษาจึงควรจะทบทวน

งานด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ เพ่ือจะตัดสนิใจได้ว่าแผนงานการพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นเป็นไปเพ่ือ

สนับสนุน หรือเป็นอปุสรรคในการดงึดูดใจให้คนอยากทาํงาน ถ้าแผนงานต่างๆ ที่มอียู่ในตอนนี้ เป็นอปุสรรคแล้วกค็วรจะ

พุ่งเป้าหมายไปในการพัฒนา หรือสนับสนุนให้มบีรรยากาศในการทาํงานที่มคีวามร่วมมอืกนัมากขึ้น มกีารพัฒนาระดับให้

เป็นมอือาชีพ เสริมสร้างให้มคีวามโปร่งใสในที่ทาํงานรวมไปถงึการให้รางวัลในผลสาํเรจ็ต่างๆ ด้วย 

3. กรมพลศึกษาควรมุ่งเน้นหลักการวางแผนพิจารณาได้จากการวางแผนระดับนโยบาย การวางแผนกล ยุทธ ์

และแผนดาํเนินงานของกรมพลศึกษาซึ่งเป็นส่วนสาํคัญที่มีผลต่อประสทิธิผลการบริหารองค์การด้านงานก่อสร้างสนาม

กฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษาโดยเฉพาะเพ่ือความสาํคญักบัผู้ที่มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัการก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพล

ศึกษา และการสรุปผลการบริหารองค์การให้สามารถนาํมาใช้ให้เกดิประสทิธผิล โดยการปรับตัวขององค์การ การบรรลุ

เป้าหมายที่กาํหนดทนัต่อเวลา ตลอดจนคุณภาพของงาน หากกรมพลศึกษามกีารดาํเนินงานตามตวัแบบดังกล่าวแล้วย่อม

ก่อให้เกดิประสทิธผิลการบริหารองคก์ารอย่างแน่นอน 

4. จากผลการศึกษาความสมัพันธ ์canonical เหน็ได้ว่ากรมพลศึกษาจะบริหารองค์การให้มีประสทิธผิลนั้นต้อง

เน้นเร่ืองการวางแผนเพียงองคป์ระกอบเดียวในการบริหารองค์การ พิจารณาได้ตามตัวแบบการศึกษาที่ 1 ดังนั้น การทาํ

วิจัยครั้งต่อไป ควรนาํการบริหารองคก์ารด้านงานก่อสร้างสนามกฬีาอาํเภอของกรมพลศึกษาไปศึกษาการบริหารองค์การ

ด้านงานก่อสร้างของที่อื่นเพ่ือเปรียบเทยีบผลการศึกษา และสามารถมองเหน็ภาพรวมของการบริหารองค์การทั้งหมดได้
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับ Facebook     

2. เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของผู้ เรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับ Facebook ประชากร คือ 

นิสติปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสมัพันธ์ ปีการศึกษา 2556 

จาํนวน 38 คน เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับ 

Facebook และแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสติที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับ Facebook การ

วิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ Independent t – test และการสรปุปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. 

ความคิดเหน็ของผู้เรียนที่มีต่อการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับ Facebook ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (

  =3.69, =.47) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดสามลาํดับแรกได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ทาํงานร่วมกันหรือ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง (  =3.92, =.75) รองลงมาคือ การใช้ Facebook ในการกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นิสติสามารถติดต่อสื่อสาร

กบัอาจารย์ผู้สอนได้หลากหลายทางมากขึ้น (  =3.82, =.61) ลาํดับที่สาม มีค่าเฉล่ียเท่ากันสามด้านคือ นิสติมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เรียนรู้มากยิ่งขึ้น ( =3.76, =.71) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยตนเอง ( =3.76, =.71) และการเรียนโดยใช้ Facebook ช่วย

ให้นิสติเรียนด้วยความสนุกสนานและเรียนอย่างมีความสขุ ( =3.76, =.71) 

 

ค าส าคญั: กระบวนทศัน์การเรียนรู้  5 ขั้นตอน 

 

Abstract 

 This objectives of this study were: 1. To study on the result of implementing QSCCS with Facebook; 2. To study on 

students’ opinions concerning implementing QSCSS with Facebook. The sample were 38 Technology and Communications 

undergraduates who attended Printing and Advertising Technology course in academic year of 2013. The information was gathered 

by using the achievement test regarding implementing QSCCS with Facebook and a questionnaire regarding students’ opinions 

concerning implementing QSCCS. Later on, the information was analysed to find percentage, mean, standard aviation, independent t-

test, and problems conclusion and suggestions. 

 The result showed that: 1. Students achieved higher score after implementing QSCCS. The significance was .05; 2. 

Students’ opinions concerning implementing QSCCS with Facebook was high (     = 3.69, =.47). Once considered in all aspects, 

the aspect that achieved the highest mean was the one that allowed students to study on their own (   =3.92, =.75). Following 



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

- 323 - 

 

by implementing Facebook with learning in order to allow students and teachers to be able to communicate in more various ways (

  =3.82, =.61). Finally, there were three aspects that achieved the same mean, which were: students were involved more in 

learning activities (  =3.76, =.71), students were able to study by themselves more (   =3.76, =.71), and Facebook helped 

students to enjoy the learning more happily (  =3.76, =.71). 

 

Keyword: QSCCS 

 

บทน า 

โลกยุคใหม่ยุคศตวรรษที่ 21 ครูจาํเป็นต้องเปล่ียนตัวเองจาก “ผู้สอนวิชา” มาเป็นโค้ชของการฝึกทาํโครงงาน

เพ่ือการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ปัญญางอกงามจากภายในตวันักเรียนไม่ใช่จากครูเอาความรู้ เป็นก้อนๆ ใส่สมอง (วิจารณ ์

พานิช, 2556) จากคาํกล่าวข้างต้นจะเหน็ว่า ในโลกของการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจะต้องมีทกัษะที่สาํคัญๆ ใน

การอยู่ในโลกของปัจจุบัน ได้แก่ ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการ

ร่วมมอืกนั นอกจากทกัษะที่จะต้องมเีพ่ิมเตมิแล้ว รปูแบบการเรียนได้มกีารเปล่ียนแปลงไปอย่างมากจากรปูแบบการเรียน

ที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้รับอย่างเดียว เปล่ียนมาเป็นผู้เรียนจะต้องเป็นฝ่ายรุก นั้นคือ ผู้ เรียนจะต้องแสวงหาความรู้ ด้วย

ตนเองจากสื่อต่างๆ โดยเฉพาะจากการค้นคว้าข้อมูลผ่านทางอนิเทอร์เนต็ แต่การศึกษาด้วยตนเองนั้นผู้เรียนต้องเป็นผู้ที่

สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง นาํมาใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม ดังนั้น ในการเรียนการ

สอนปัจจุบนัทั้งครแูละผู้เรียนจะต้องมกีารเปล่ียนแปลงทั้งสองฝ่ายจึงจะสามารถดาํรงอยู่ในสงัคมโลกในทุกวันนี้ ได้อย่างมี

คุณภาพ ให้สอดคล้องกบัสภาวะการที่เป็นจริงในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการเรียนรู้ที่เน้นความสาํคัญที่ให้ผู้เรียนได้ใฝ่หา

ความรู้ ด้วยตนเอง จากความสาํคัญดังกล่าวส่งผลให้ในการเรียนการสอนทั้งในระดับประถม มัธยมและอุดมศึกษามีการ

เปล่ียนแปลงวิธกีารเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยเฉพาะในระดบัอดุมศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ ด้วยตนเอง แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รับผดิชอบในการเรียนของตนเองเป็นส่วนใหญ่ จากการศึกษาพบว่า

ขั้นตอนการสอนด้วยการจัดกจิกรรมโดยใช้กระบวนทศัน์บนัได 5 ขั้นสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเองและยังเป็นการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านทกัษะต่างๆ ได้อกีด้วย 

QSCCS หรือ ที่ เราเรียกว่ากระบวนทัศน์บันได 5 ขั้น หมายถึง การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้ เรียนมี

คุณลักษณะและศักยภาพเป็นสากล คอื เป็นบุคคลที่มคุีณภาพ มทีกัษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้และมีความรู้ พ้ืนฐาน

ที่จาํเป็น สามารถคดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างสรรค ์สามารถสื่อสารอย่างมปีระสทิธผิล มทีกัษะชีวิต ร่วมมอืในการทาํงาน

กับผู้ อื่นได้เป็นอย่างดี (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร, 2555) กระบวนทศัน์การเรียนรู้  5 ขั้นตอนของ QSCCS ประกอบด้วย 1. การเรียนรู้ โดยตั้งคาํถาม 

(Learning to Question) 2. การเรียนรู้แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) 3. การเรียนรู้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้  

(Learning to Construct) 4. การเรียนรู้ เพ่ือสื่อสาร (Learning to Communicate) 5. การเรียนรู้ เพ่ือตอบแทนสังคม 

(Learning to Serve) ซึ่งกระบวนการดังนั้นตอบสนองการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการ

สงัเกตแล้วตั้งสมมติฐาน สามารถค้นคว้าแสวงหาความรู้  สามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์องค์ความรู้ ได้ สามารถสื่อสารและ

นาํเสนองานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และนาํองคค์วามรู้ ไปประยุกต์ใช้เพ่ือบริการหรือตอบแทนสงัคมได้ ซึ่งทกัษะดังกล่าว

เป็นคุณลักษณะของการเป็นพลเมอืงที่ดใีนศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล

ของกระทรวงศึกษาธกิาร นอกจากการเรียนการสอนในที่เราสามารถนาํกระบวนทศัน์การเรียนรู้  5 ขั้นตอนของ QSCCS 

มาประยุกตใ์ช้กบัการเรียนการสอนได้แล้วนั้น เคร่ืองมือที่ในการติดต่อสื่อสารมีความสาํคัญในการช่วยส่งเสริมให้เกดิการ

เรียนรู้ ด้วยตนเองเพ่ิมขึ้นด้วย เคร่ืองมอืในสงัคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเคร่ืองมือที่ได้รับความนิยมในทุกกลุ่มทุก

วัยและเป็นเคร่ืองมอืที่สามารถนาํมาประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเองและส่งเสริม

ทกัษะในศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Facebook ที่เป็นที่นิยมมากที่สดุในขณะนี้  
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เฟสบุค๊ หรือ Facebook คอื บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ที่ผู้ใช้สามารถสร้างข้อมูลส่วนตัว เพ่ิมรายชื่อผู้ใช้อื่น

ในฐานะเพ่ือนและแลกเปล่ียนข้อความ ติดต่อสื่อสาร ตั้งประเดน็ถามตอบในเร่ืองที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์คลิปวิดีโอ 

เขยีนบทความหรือบลอ็ก สนทนาแบบโต้ตอบทนัที นอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถร่วมกลุ่มความสนใจส่วนตัว จัดระบบตาม 

สถานที่ทาํงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรืออื่นๆ และสามารถทาํกจิกรรมต่างๆ ผ่านแอพลิเคชั่นเสริม (Applications) ที่มี

อยู่มากมาย Facebook เป็นการบริการช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสารระหว่างเพ่ือน ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารโดยการเขียน

บันทกึ การแสดงความคิดเหน็ในหัวข้อที่โพสต์ไว้ (Megan Poore, 2013) แต่ในปี 2012 ที่ผ่าน Facebook ได้รับความ

นิยมเพ่ิมมากขึ้นอย่างล้นหลาม จนขึ้นมาครองตาํแหน่งเป็น Social Media ที่มีจาํนวนผู้ใช้มากที่สดุในโลก ซึ่งมีจาํนวน

ผู้ใช้งานรวมกันแล้วมากกว่า 1 พันล้านคน จากสถิติพบกว่า จาํนวนผู้ใช้งาน Social network 18 ล้านคน มีคนใช้ 

Facebook 85% โดยที่ Facebook มกีารใช้งานเติบโตจาก ปีที่แล้ว 24% และมีจาํนวนโพสต์สาธารณะต่อวัน Facebook – 

31,000,000 โพสต์ต่อวัน มีค่าการปฏสิมัพันธ ์(Likes, Comments, Shares) เฉล่ียอยู่ที่ 624,000 ครั้งต่อวัน (World 

Map of Social Networks 2009 - 2012, 2513) และจากการศึกษางานวิจัยพบว่า Facebook สามารถส่งเสริมการ

เรียนรู้ ด้วยตนเองและส่งเสริมประสทิธภิาพการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ตามวัตถุประสงค์ (ทพิรัตน์ สทิธิ

วงศ์, 2557; ณฐัพล บวัอไุร, 2554; Nada Dabbagh, & Anastasia Kitsantas, 2011) 

จากความสาํคัญดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการนาํกระบวนทศัน์การ

เรียนรู้  5 ขั้นตอน ได้แก่ QSCCs ประกอบด้วย 1. การเรียนรู้ โดยตั้งคาํถาม (Learning to Question) 2. การเรียนรู้

แสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search) 3. การเรียนรู้ เพ่ือสร้างองค์ความรู้  (Learning to Construct) 4. การเรียนรู้

เพ่ือสื่อสาร (Learning to Communicate) 5. การเรียนรู้ เพ่ือตอบแทนสงัคม (Learning to Serve) เป็นบันไดให้ผู้ เรียน

พัฒนาไปสู่ผู้มีความรู้ ร่วมกับ Facebook ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่ในการเรียนรู้ ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี มาใช้ในการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้และเจตคติที่พึงประสงค์สาํหรับการเป็นพลเมืองใน

ศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกบัสภาวการณปั์จจุบนั 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาผลการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบนัได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกบั Facebook เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ ด้วยตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสมัพันธ ์สาํหรับนิสติปรญิญาตรี

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา  

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) 

ร่วมกับ Facebook เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณา

ประชาสมัพันธ ์สาํหรับนิสติปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากร ไดแ้ก่ นิสติปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่เรียนรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์

และการโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 38 คน 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 

ตวัแปรตน้ คอื การใช้กจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบนัได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกบั Face book 

ตวัแปรตาม คือ ผลการใช้และความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 

ขั้น (QSCCS) ร่วมกบั Face book 

เนื้ อหาท่ีใชใ้นการทดลอง 

รายวิชา 375366 เทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปีการศึกษา 2557 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

การวิจัย เรื่อง ผลการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกบั Facebook เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ ด้วยตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชา-สมัพันธ ์สาํหรับนิสติปริญญา

ตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้วิจัยใช้แบบประเมนิผลการใช้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนได้แก่  

1. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น 

(QSCCS) ร่วมกบั Face book เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการ

โฆษณาประชาสมัพันธ ์

2. แบบประเมนิพฤตกิรรมจากการใช้กจิกรรมการเรียนรู้กระบวนทศัน์บนัได 5 ขั้น (QSCCS) 

 3. แบบสอบถามความคิดเหน็ของนิสติที่มีต่อกจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกบั 

Face book เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสมัพันธ ์

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

1. การสรา้งเคร่ืองมือ  

  1.1 สรา้งแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ย

บนัได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกบั Face book เพือ่ส่งเสริมการเรียนรูด้ว้ยตนเองในศตวรรษท่ี 21 รายวิชาเทคโนโลยี

การพมิพแ์ละการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

  1.2 สรา้งแบบประเมินพฤติกรรมการใชกิ้จกรรมการเรียนรูก้ระบวนทศันบ์นัได 5 ขั้น QSCCS 

เป็นแบบการประเมนิความสามารถที่เกดิขึ้นจากการเรียนการสอนโดยใช้บนัได 5 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 การตั้งคาํถาม โดยใช้

คาํถามนาํในการเรียนในแต่ละบทเรียน ขั้นที่ 2 การแสวงหาสารสนเทศ เมื่อเริ่มต้นด้วยคาํถามให้หาข้อมูลจากแหล่ง

เรียนรู้ ต่างๆ เช่น อินเทอร์เนต็ หนังสอื วารสาร เอกสารการสอน เป็นการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ขั้นที่ 3 สร้างองค์

ความรู้  นาํความรู้ที่ได้จากการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองมาสร้างความรู้ ด้วยตนเองโดยการสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา

ค้นคว้าเป็นรายบุคคลผ่าน Facebook ขั้นที่ 4 การสื่อสาร นาํเสนอสิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าหน้าชั้นเรียนพร้อมทั้งนาํเสนอผ่าน 

Facebook ขั้นที่ 5 ตอบแทนสังคม โดยการเผยแพร่ความรู้ ในรูปแบบโครงงานของการแก้ไขปัญหาโดยนาํเสนอวิธีการ

แก้ไขปัญหาในชุมชน 

  1.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนดว้ยบนัได  5 ขั้น 

(QSCCS) ร่วมกบั Face book เพือ่ส่งเสริมการเรียนรูด้ว้ยตนเองในศตวรรษท่ี 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพแ์ละ

การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

กระบวนการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกบั Facebook เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วย

ตนเองในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสมัพันธ ์ปีการศึกษา 2/2556 จาํนวน 38 

คน ได้ดาํเนินการตามกระบวนการเรียนการสอนตามกระบวนการบนัได 5 ขั้น (QSCCS) ดงันี้  

ขัน้ Q: Question 

1. นิสติศึกษาเอกสารในห้องสมุดและอนิเทอร์เนต็ของแต่ละบทเรียน ผู้สอนให้นิสติตั้งคาํถามที่ตน

สงสยัในเนื้อหาแต่ละบทเรียนจากนั้นในนาํคาํถามมาอภิปรายในห้องเรียน 

2. นิสติร่วมกนัเลือกข้อคาํถามที่น่าสนใจและเป็นที่น่าสงสยัจาํนวน 5 ข้อคาํถาม 

ขัน้ S: Search 

3. ผู้สอนให้นิสติทุกกลุ่มระดมความคดิเพ่ือหาคาํตอบจากเอกสารคาํสอนและแหล่งเรียนรู้ ต่างๆ เช่น 

ห้องสมุด เวป็ไซต ์เป็นต้น 

  ขัน้ C: Construct 

4. นิสติสรปุคาํตอบที่ได้จากการระดมความคดิ ในรปูของ Mind Mapping  
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  ขัน้ C: Communicate 

5. นิสติออกมานาํเสนอผลงานของตนเอง สามารถนาํเสนอด้วยรปูแบบใดกไ็ด้ 

ตามความคดิสร้างสรรคข์องแต่ละบุคคล 

6. เมื่อนาํเสนอผลงานหน้าเรียบร้อยเสรจ็แล้ว (กรณมีกีารแก้ไขให้ปรับปรงุ) แล้วนาํเสนอผลงานไป

เผยแพร่ผ่านทาง Social (Facebook) เพ่ือให้เพ่ือนๆ และผู้สนใจนาํไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

  ขัน้ S: Serve 

7. ผู้สอนและนิสติร่วมกนัอภิปรายถงึความรู้และผลที่ได้รับจากการเรียนเนื้อหาแต่ละบทเรียน 

8. ผู้สอนสุ่มถามนิสติเป็นรายบุคคลว่า นิสติจะนาํความรู้ เกี่ยวกบัเนื้อหาแต่ละบทเรียนไปประยุกตใ์ช้

อย่างไร (สรปุใน Facebook ) 

ผู้สอนจะดาํเนินการประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตามกระบวนการบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกบัการใช้ 

Facebook โดยจะประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนการสอนใน1 ภาคเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคเรียนจะดาํเนินการสอบถามความคิดเหน็ของนิสติที่มีต่อการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 

ขั้น (QSCCS) ร่วมกบั Facebook 

3. การวิเคราะหข์อ้มูล  

1. แบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนกจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบนัได 5 ขั้น 

(QSCCS) ร่วมกบั Face book เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวชิาเทคโนโลยีการพิมพ์และการ

โฆษณาประชาสมัพันธ ์เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการหาค่าเฉล่ียและสถติ ิt-test Dependent  

2. แบบประเมินพฤติกรรมการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนทัศน์บันได  5 ขั้น QSCCS ร่วมกับ  

Facebook 

ผู้วิจัยดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูปสาํหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยหาค่าเฉล่ีย

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อและรายด้านพร้อมทั้งเสนอ ข้อมูลในตารางประกอบคาํบรรยาย โดยได้กาํหนดเกณฑ์

ประมาณค่า 3 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่งกาํหนดเกณฑก์ารให้คะแนน เป็น 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง น้อย 

จากนั้น กาํหนดเกณฑ์ในการแปลค่าของคะแนนโดยปรับปรุงจากเกณฑ์การแปลค่าเฉล่ียของกลุ่ม เป็น 3 ระดับ คือ 

บ่อยครั้ง บางคร้ัง และนานๆครั้ง 

3. แบบสอบถามสาํหรับนิสติ ได้แก่ ความคิดเหน็ของนิสติที่มีต่อกจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น 

(QSCCS) ร่วมกบั Facebook เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการ

โฆษณาประชาสมัพันธ ์ผู้วิจัยดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รปูสาํหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยหา

ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ พร้อมทั้งเสนอข้อมูลในตารางประกอบคาํบรรยาย โดยได้กาํหนดเกณฑ์

ประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคอร์ท (Likert Scale) จากนั้นกาํหนดเกณฑใ์นการแปลค่าของคะแนน เป็น 5 ระดับ คือ เหน็

ด้วยมากที่สดุ เหน็ด้วยมาก เหน็ด้วยปานกลาง เหน็ด้วยน้อย และเหน็ด้วยน้อยที่สดุ 

 

ผลการวิจยั 

1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนนิสติจาํนวนทั้งหมด 38 คน มีคะแนนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 

รายการ จาํนวนนิสติ 
ค่าเฉล่ีย 

(รวมคะแนนเตม็ 245) 
t-test P 

ก่อนเรียน 38 125.66 
41.88 .000* 

หลังเรียน 38 217.34 
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2. นิสติปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีความสามารถในการใช้กระบวนทัศน์บันได  5 ขั้น 

QSCCS ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 2.84,  = .09) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การบริการสงัคมและจิต

สาธารณะ (Learn to Serve: S) นิสติมีความสามารถอยู่ในระดับมาก มีค่าสงูสดุ (  =3.00,  = .00) รองลงมา คือ 

ด้านการสื่อสารและนาํเสนออย่างมีประสทิธภิาพ (Learn to Communicate: C) (   =2.96,  = .09) ด้านการสบืค้น

ความรู้และสารสนเทศ (Learn to Search: S) ( =2.89,  = .17) ด้านการสร้างองค์ความรู้  (Learn to Construct: C) 

(  =2.83,  = .20) และด้านการตั้งคาํถาม( Learn to Question : Q) ( = 2.53,  = .32)  

 

 

รายการ     
ระดบั 

ความสามารถ 

ก. การตั้งค าถาม ( Learn to Question: Q) 2.53 .32 มาก 

1 รู้จักคิดและสงัเกตจากสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัว 2.53 .51 มาก 

2 ตั้งคาํถามข้อสงสยัเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลใกล้ตัว อย่างมีเหตุผลและ

สร้างสรรค์ 

2.45 .65 มาก 

3 ตั้งสมมติฐาน/คาดคะเนคาํตอบ ตามจินตนาการ/ ความรู้/ประสบการณ์ของตน 2.58 .64 มาก 

4 ให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประกอบการตั้งคาํถาม 2.58 .64 มาก 

ข. การสืบคน้ความรูแ้ละสารสนเทศ (Learn to Search: S) 2.89 .17 มาก 

5 ออกแบบ และวางแผนในการรวบรวมข้อมูล 2.79 .41 มาก 

6 ศกึษา ค้นคว้า แสวงหาคาํตอบจากสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลาย 

2.79 .41 มาก 

7 ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ โดยใช้ข้อมูลที่ครบถ้วน

สมบูรณ์ 

3.00 .00 มาก 

8 ทาํงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสทิธภิาพ 3.00 .00 มาก 

ค. การสรา้งองคค์วามรู ้(Learn to Construct: C) 2.83 .20 มาก 

9 จัดกระทาํข้อมูลอย่างง่ายจากการสบืค้น โดยใช้วิธกีารที่เหมาะสม 2.79 .41 มาก 

10 สรปุประเดน็ความรู้หรือการคิดสาํคัญจากการสบืค้น 2.79 .41 มาก 

11 สงัเคราะห์และสรปุองค์ความรู้  อภปิรายผลเปรียบเทยีบเช่ือมโยงความรู้จาก

แหล่งค้นคว้าต่างๆ 

3.00 .00 มาก 

12 เสนอแนวคิดหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 2.74 .50 มาก 

ง. การสื่อสารและน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Learn to Communicate: C) 2.96 .09 มาก 

13 พูด /เขียน/วาดภาพ นาํเสนอเพ่ือสื่อสารเร่ืองราวเป็นลาํดับขั้นตอนที่เข้าใจง่าย 

ไม่สบัสน  

3.00 .00 มาก 

14 เรียบเรียงการถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน สร้างสรรค์และเป็นระบบ 2.92 .27 มาก 

15 ใช้สื่อประกอบที่หลากหลายและเหมาะสมกบัวัย  3.00 .00 มาก 

16 สื่อสารโดยมีแหล่งอ้างองิข้อมูลที่เช่ือถอืได้ 2.92 .27 มาก 

จ. การบริการสงัคมและจิตสาธารณะ (Learn to Serve: S) 3.00 .00 มาก 

17 นาํเสนอความรู้  ความคิดที่ได้ไปใช้กบับุคคลในสงัคม เช่น เพ่ือนๆ ครอบครัว 

โรงเรียน ชุมชน 

3.00 .00 มาก 

18 เช่ือมโยงความรู้สู่การปฏบิัติในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสงัคม

โดยรวม 

3.00 .00 มาก 

19 นาํความรู้ไปประยุกต์ สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม 3.00 .00 มาก 

20 เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม 3.00 .00 มาก 

 ค่าเฉลีย่ 2.84 .09 มาก 
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3. ความคดิเหน็ของนิสติที่มต่ีอการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกบั Facebook 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสมัพันธ ์ในภาพรวม

อยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก ( =3.69,  =.47) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุสามลาํดับแรก ได้แก่ 

เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ทาํงานร่วมกนัหรือเรียนรู้ ด้วยตนเอง ( =3.92,  =.75) รองลงมา คือ การใช้ Facebook ใน

การกจิกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นิสติสามารถติดต่อสื่อสารกบัอาจารย์ผู้สอนได้หลากหลายทางมากขึ้น  ( =3.82, 

 =.61) และลาํดบัที่สาม มค่ีาเฉล่ียเท่ากนัสามด้านคือ นิสติมีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น ( =3.76, 

=.71) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยตนเอง ( =3.76,  =.71) และ การเรียนโดยใช้ Facebook ช่วยให้นิสติเรียน

ด้วยความสนุกสนานและเรียนอย่างมคีวามสขุ ( =3.76,  =.71) 

 

ที่ รายการ     
ระดบั 

ความคิดเห็น 

1 มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ รายละเอยีดของเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอน 3.74 .64 มาก 

2 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เป็นลาํดับขั้นตอนเข้าใจง่าย 3.66 .67 มาก 

3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้มีระยะเวลาที่เหมาะสม 3.47 .86 ปานกลาง 

4 กจิกรรมการเรียนโดยใช้ Facebook ช่วยสร้างบรรยากาศสาํหรับส่งเสริมการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3.63 .54 มาก 

5 การใช้กจิกรรม Facebook ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนเป็นกนัเองมากยิ่งขึ้น 3.68 .62 มาก 

6 กจิกรรมการเรียนโดยใช้ Facebook ช่วยส่งเสริมให้เกดิการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ ความรู้และทศันคติระหว่างเพื่อน 

3.71 .77 มาก 

7 กจิกรรมการเรียนโดยใช้ Facebook ช่วยส่งเสริมให้เกดิการแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ ความรู้และทศันคติระหว่างผู้เรียนกบัผู้สอน 

3.63 .68 มาก 

8 นิสติมีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 3.76 .71 มาก 

9 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ แสดงความคิดเหน็ 3.66 .71 มาก 

10 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทาํงานร่วมกนัหรือเรียนรู้ ด้วยตนเอง 3.92 .75 มาก 

11 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ด้วยตนเอง 3.76 .71 มาก 

12 การเรียนโดยใช้ Facebook ช่วยให้นิสติเรียนด้วยความสนุกสนานและเรียน

อย่างมีความสขุ 

3.76 .71 มาก 

13 กจิกรรมการเรียนโดยใช้ Facebook ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสาํคัญ ผู้เรียนสามารถสรปุความรู้ ด้วยตนเองได้ 

3.58 .60 มาก 

14 การใช้ Facebook ในการกจิกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นิสติสามารถ

ติดต่อสื่อสารกบัอาจารย์ผู้สอนได้หลากหลายทางมากขึ้น 

3.82 .61 มาก 

15 การใช้ Facebook ในการกจิกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นิสติสามารถส่งผล

งาน เสนอแนะและปรับปรงุแก้ไขเพ่ือพัฒนางานได้ตลอดเวลา 

3.71 .69 มาก 

16 ภาพรวมในการใช้ Facebook ในการจดักจิกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน 3.61 .76 มาก 

 รวม 3.69 .47 มาก 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการใช้กจิกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกบั Facebook เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วย

ตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สาํหรับนิสิตปริญญาตรีสาขา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มดีงันี้  

1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกบั Facebook เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วย

ตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สาํหรับนิสิตปริญญาตรีสาขา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา พบว่า มคีะแนนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อาจจะเนื่องมาจากกระบวนการเรียนการสอน

ได้ให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการออกแบบวางแผนการเรียนรู้ ในขั้นของ Q: Learning to Question ในขั้นนี้ทาํให้ผู้ เรียนเกดิ
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กระบวนการคดิในสิ่งที่ตนเองต้องการที่จะรู้  เมื่อเกดิความสงสยัส่งผลให้ผู้เรียนต้องการที่จะค้นหาตามคุณลักษณะวัยรุ่นที่

มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ไม่รู้  ในขั้นของ S: Learning to Search จึงเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองที่

ตอบสนองความต้องการนั้นขึ้นมา เมื่อผู้เรียนมคีวามรู้แล้วต้องการที่จะแสดงออกโดยการบอกเพ่ือนๆ หรือแจ้งให้บุคคล

อื่นทราบอาจจะด้วยการถ่ายทอดหรือการเล่าสู่กันฟังเพ่ือให้คนอื่นๆ ทราบว่า ตนเองมีความรู้ เรื่องนี้  ในขั้นของ C: 

Learning to Communicate จึงเป็นขั้นของการนาํมารู้มาแลกเปล่ียนกันระหว่างเพ่ือนกับเพ่ือนและกับผู้สอนภายใน

ห้องเรียน นอกจากนี้ เนื้ อหาที่ได้เรียนได้มีการแบ่งปันภายในห้องเรียนโดยนาํไปไว้ใน facebook ของรายวิชาจึงทาํให้

ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาที่ต้องการได้ตลอดเวลา ซึ่งการเผยแพร่หรือแบ่งปันนับว่าเป็นการบริการอย่างหนึ่งที่จะทาํให้

นิสติม ีS: Learning to Serve 

2. ผลการสงัเกตพฤตกิรรมการใช้กจิกรรมการเรียนรู้กระบวนทศัน์บนัได 5 ขั้น QSCCS ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( =2.85,  = .09) ได้แก่ ด้านการสบืค้นความรู้และสารสนเทศ (Learn to Search: S) ด้านการสร้างองค์ความรู้  

(Learn to Construct: C) ด้านการสื่อสารและนาํเสนออย่างมีประสทิธภิาพ (Learn to Communicate: C) และด้านการ

บริการสงัคมและจิตสาธารณะ (Learn to Serve: S) เนื่องมาจากกจิกรรมการเรียนรู้กระบวนทศัน์บันได 5 ขั้น QSCCS 

ส่งเสริมให้นิสติเกดิการเปล่ียนแปลง เกดิการช่วยเหลือแบ่งปันเป็นแบบอย่างที่ดี และมีความเป็นผู้นาํในการพัฒนาการ

เรียนรู้ ร่วมกนั โดยเฉพาะวิธกีารนี้ เน้นกระบวนการมากกว่าผลผลิตที่เกดิขึ้น จึงทาํให้เหน็ชัดเจนถึงคะแนนผลสมัฤทธิ์ที่ไม่

ก้าวกระโดดแต่พฤติกรรมในด้านต่างๆ เกดิการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการวิจัยของกรัณย์พล วิวรร

ธมงคล (2553) ที่พบว่าการพัฒนารปูแบบการตดิตามช่วยเหลือสาํหรับครพ่ีูเล้ียงเพ่ือการนาํกรอบหลักสตูรระดับท้องถิ่น

สู่การจัดการเรียนรู้ ในชั้นเรียนของนักศึกษาครู ทาํให้เป็นการเปล่ียนแปลงบทบาทของการจัดการเรียนรู้ โดยมีครูพ่ีเล้ียง

เป็นผู้ให้คาํแนะนาํ คาํปรึกษาแก่นักศึกษาครใูนการจัดการเรียนรู้  

3. ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบันได 5 ขั้น (QSCCS) ร่วมกับ 

Facebook เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยตนเองในศตวรรษที่ 21 รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และการโฆษณาประชาสมัพันธ ์

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มค่ีาเฉล่ียสงูสดุสามลาํดับแรก ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน

ได้ทาํงานร่วมกนัหรือเรียนรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของ เทพยพงษ์ เศษคึมบง (2554) ได้ทาํการวิจัย

เรื่อง “ผลการเรียนด้วยอีเลิร์นนิงแบบเรียนรู้ ร่วมกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อความสามารถทางการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์ ศึกษาศาสตร์” พบว่าความคิดเหน็ของนักศึกษา

ที่มต่ีอการเรียนด้วยอเีลิร์นนิงแบบเรียนรู้ ร่วมกนัผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ อยู่ในระดบัดี ( = 4.13 และ S.D.= 0.74) และ

มหาวิทยาลัยเคอร์ทนิ (Curtin University) ออสเตรเลียที่พบว่า การใช้กระดานสนทนาบน Facebook เป็นรูปแบบของ

ปฏสิมัพันธโ์ดยผู้เรียน คอืผู้เรียนมกีารอภิปรายมากขึ้นเกี่ยวกบัการบริหารหลักสตูรและการบ้าน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้เรียน

และบุคคลากรเริ่มโพสตล์ิ้ งคเ์พ่ิมเตมิเพ่ือเป็นเคร่ืองมอืสนับสนุนการเรียนในกลุ่ม แต่ไม่ตั้งเป็นส่วนหนึ่งของการอ่านของ

กลุ่มอย่างเป็นทางการ แสดงว่า Facebook สามารถสร้างปฏสิัมพันธร์ะหว่างผู้เรียนได้และช่วยในการแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นระหว่างกันอีกด้วย รองลงมาคือ การใช้ Facebook ในการกิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นิสิตสามารถ

ตดิต่อสื่อสารกบัอาจารย์ผู้สอนได้หลากหลายทางมากขึ้น ดังที่งานวิจัยของ ทพิรัตน์ สทิธวิงศ์ (2557) กล่าวไว้ว่าการนาํ

เทคโนโลยี Social media ที่มีเคร่ืองมือออนไลน์มากมายมาปรับใช้เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ให้เป็นระบบ

เครือข่าย ที่สามารถลดความเหล่ือมลํา้ของการเข้าถงึองคค์วามรู้ที่เกดิจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละรุ่น แสดง

ว่าการใช้ Social media ทาํให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้น และลาํดับที่สาม มีค่าเฉล่ียเท่ากนัสามด้านคือ นิสติมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมการเรียนรู้มากย่ิงขึ้นเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ด้วยตนเอง และ การเรียนโดยใช้ Facebook ช่วยให้นิสติเรียน

ด้วยความสนุกสนานและเรียนอย่างมีความสขุ ซึ่งผลความคดิเหน็ของนิสติพอจะสรปุได้ว่าการใช้ Facebook จะช่วยให้เกดิ

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง เกดิการแลกเปล่ียนความคดิเหน็และเกดิปฏสิมัพันธ ์ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

X
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บทคดัย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศกึษาสถานภาพ ศกัยภาพ ลักษณะการบริหารจัดการวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั และหารปูแบบการ

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสโุขทยั เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มวิสาหกิจดีเด่นของจังหวัดสุโขทยั ประจําปี พ.ศ.2555 – 2557 จํานวน 3 กลุ่ม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัย

พบว่า วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสโุขทยั ส่วนใหญ่ก่อตั้งขึ้ นจากการชักชวนเพ่ือแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของชุมชน หรือสร้างอาชีพจาก

ความถนัดหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน จุดแข็งคือความร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกในกลุ่มความศรัทธาในผู้นํากลุ่ม และความรู้

ความสามารถความเช่ียวชาญของสมาชิกในกลุ่ม จุดอ่อนคือมีทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานน้อย ขาดตลาดและแหล่งจาํหน่ายที่แน่นอน 

โอกาสคือการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อุปสรรค คือ มีสินค้าที่คล้ายคลึงกันมาก ลักษณะการบริหารจัดการมีการร่วมกันคิด

วิเคราะห์ วางแผนการดาํเนินงาน มีกฎระเบียบและหลักเกณฑต่์างๆ ของกลุ่มอย่างชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับสมาชิกตาม

ความชํานาญของสมาชิก สมาชิกของกลุ่มเป็นผู้ เลือกผู้บริหารและผู้นาํของกลุ่มขึ้ นมาเพ่ือบริหารและจัดการกลุ่ม มีการประเมินศักยภาพ

วิสาหกจิชุมชนโดยสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนจังหวัดเป็นประจาํทุกปี รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ของวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั เป็นลักษณะการยอมรับร่วมกันภายในกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มร่วมกันคิด ตัดสนิใจ ร่วมกันวางแผน มีการ

เลือกผู้บริหาร ผู้นํากลุ่ม กาํหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงาน หลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิก กาํหนดการลงโทษ การ

ควบคุม ประเมินผลและการตรวจสอบของกลุ่มเป็นการควบคุมดูแลกนัเองภายในกลุ่ม ทั้งจากการจัดทาํบัญชีการเงินของกลุ่ม การรายงานและ

สื่อสารกบัสมาชิกในกลุ่ม และการดูแลจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัด  

 

ค าส าคญั: วิสาหกจิชุมชน  รปูแบบการบริหารจัดการ  จังหวัดสโุขทยั 

 

Abstract 

The objective of this research is to study the status, potential, the enterprise management community and a pattern of 

particatory management for community enterprises in Sukhothai province. A qualitative research study related documents, 

publications and in-depth interviews 3 group of outstanding enterprises of the province for the year 2555 – 2557 and the agency 

involved. The results showed that community enterprise in Sukhothai most founded by persuasion to resolve the occupation of the 

community or build a career aptitude or wisdom in the community. Strengths is the cooperation of members, the faith in the group 

leader, knowledge and expertise of members. The weakness is a current operation, supply sources and distribution. The opportunity is 

to get support from government agencies. The threats is the competition and produce very similar Management style has been sharing 

ideas, analyze, planning, operations. There are rules and guidelines of the group clearly and have a responsibility to members based 

on skills of members. Members choose the administrators and the leader of the group. A community assessment by the Office of the 

Secretary of the Board of Community province annually. A pattern of particatory management for community enterprises in 

Sukhothai province is shared acceptance, share the idea, choose the administrators and the leader of the group. Have rule operation, 

the criteria for membership qualification of members and the punishment.The Control, evaluation and monitoring is overseen by 

members of the group by financial accounting and communicate with the members. And assessment by the Office of the Secretary of 

the Board of Community province. 
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บทน า 

  วิสาหกจิชุมชน เป็นองค์กรประชาชนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน พ.ศ.2548 เป็น

การประกอบการที่ใช้หลักปรัชญาและวิธกีารเดียวกบัสหกรณ์และเศรษฐกจิพอเพียง แต่มีขนาดเลก็กว่า มีความคล่องตัว

ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้ด ีด้วยการให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลรวมตวักนัอย่างน้อย 7 คน จะเป็นนิตบุิคคลหรือไม่เป็นนิติ

บุคคลกไ็ด้ เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมอืง เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถใน

การจัดระบบและบริหารจัดการเงินของตนเอง เป็นการสร้างแหล่งเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชน เป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจระดับพ้ืนฐานของประเทศ และเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจและสังคมของ

หมู่บ้านและชุมชน ยังเป็นการกระจายอาํนาจให้ท้องถิ่น ได้แก่ การกระจายโอกาสให้คนจนเข้าหาแหล่งทุนให้คนจนได้ร่วม

คดิ ร่วมทาํ ด้วยภมูปัิญญาของเขาเอง (สาํนักบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน, 2544: 1) 

จังหวัดสุโขทัยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนแล้ว (สาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชน, 2557: 2 - 3) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 – 2557 จาํนวนทั้งสิ้น 591 แห่ง จาํนวนสมาชิกรวม 10,632 ราย โดย

อาํเภอที่มกีารจดทะเบยีนฯ มากที่สดุ คอื อาํเภอทุ่งเสล่ียม รองลงมาคอื อาํเภอศรีสชันาลัย จากการประเมินศักยภาพของ

วิสาหกจิชุมชน ประจาํปี พ.ศ.2556 จาํนวน 592 กลุ่ม พบว่ามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถึงจาํนวน 108 กลุ่ม ที่มีผลการ

ประเมินต้องปรับปรุง จากผลการประเมินข้างต้นชี้ ให้เหน็ว่า การบริหารจัดการองค์กรวิสาหกจิชุมชนยังไม่เข้มแขง็ ซึ่ง

กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นส่วนสาํคัญของการพัฒนา และเป็นเครื่องมือในการชี้ วัดความสาํเร็จ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนยิ่งมากและมคีวามเข้มแขง็เท่าใด ผลประโยชน์ของการพัฒนาจะตกเป็นของประชาชนมากขึ้นเท่านั้น (ชาติชาย, 

2544: 72) 

กระบวนการมสี่วนร่วมเป็นส่วนสาํคัญของกระบวนการเพ่ือการพัฒนา และเป็นเครื่องมือในการชี้ วัดความสาํเรจ็ 

การมสี่วนร่วมของประชาชนยิ่งมากและมคีวามเข้มแขง็เท่าใด ผลประโยชน์ของการพัฒนาจะตกเป็นของประชาชนมากขึ้น

เท่านั้น การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 – 2529) จนถึงฉบับ

ปัจจุบนั ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) ได้ให้ความสาํคัญกบักระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนา

มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ (สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 

2554: 25) นอกจากนี้การพัฒนาองค์กรแบบให้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Organization) จาํเป็นต้องเน้น

บทบาทของครอบครัว ชุมชน กลุ่ม และองค์กรอาสาสมัครรวมทั้งสถานบันต่างๆ ในชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้

ประชาชนมสี่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคดิ ร่วมทาํ ร่วมค้นหาปัญหา ตลอดจนวิธกีารแก้ปัญหาร่วมกนั 

จากความสาํคญัของการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการจึงทาํให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหาร

จัดการแบบมสี่วนร่วมของวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั โดยทาํการศึกษากลุ่มวิสาหกจิดเีด่นของจังหวัดสโุขทยั เพ่ือเป็น

แนวทางในการสนับสนุนการดาํเนินงานของวิสาหกจิชุมชนต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาสถานภาพและศักยภาพการบริหารจัดการ วิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะการบริหารจัดการวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั 

3. เพ่ือหารปูแบบการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมของวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั 

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษารปูแบบการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมของวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารกลุ่มวิสาหกิจดีเด่นของจังหวัดสุโขทัย 

ประจาํปี พ.ศ.2555 – 2557 จาํนวน 3 กลุ่ม หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาการอาํเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน 

นักวิชาการเกษตร ผู้รับผดิชอบงานวิสาหกจิชุมชน  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)) โดยมีขั้นตอนการ

สร้างและจากคุณภาพเคร่ืองมอืแบบสมัภาษณ ์ได้กาํหนดกรอบในการสมัภาษณ์ ออกเป็น 3 ส่วน คอื  

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปในด้านสถานภาพ  

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอปุสรรคของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั  

ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลการบริหารจัดการ กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ในจังหวัดสโุขทยั 

 

ผลการศึกษา 

1. สถานภาพ ศักยภาพการบริหารจัดการ วิสาหกจิชุมในจังหวัดสโุขทยั 

1.1 สถานภาพวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั  

จังหวัดสุโขทัยมีวิสาหกิจชุมชนที่มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 – 2557 

จาํนวน 591 แห่ง จาํนวนสมาชิกทั้งสิ้น 10,632 ราย ในปี พ.ศ.2557 มวีิสาหกจิชุมชนที่มาต่อทะเบียน ทั้งสิ้น 386 แห่ง 

จาํนวนวิสาหกจิที่ยังไม่มาต่อทะเบียน จาํนวน 205 แห่ง ทั้งนี้หากวิสาหกจิชุมชนใดไม่มาติดต่อขอต่อทะเบียน เกนิ 2 ปี 

สาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนจังหวัด จะดาํเนินการประกาศ เพ่ือยกเลิก เพิกถอน  

วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุโขทัย มีการริเร่ิมก่อตั้งขึ้ นจากสมาชิกกลุ่มที่ชักชวนกันในการที่จะแก้ไข

ปัญหาการประกอบอาชีพของชุมชน ปัญหาต้นทุนการผลิตแพง เช่น ปุ๋ ย และเมลด็พันธข้์าว เป็นต้น ก่อตั้งโดยการนาํกลุ่ม

ต่างๆ ย่อยในหมู่บ้าน ชุมชน มารวมกนัแล้วจัดตั้งเป็นวสิาหกจิชุมชนเพ่ือบริหารงานร่วมกนั ก่อตั้งมาจากการมกีลุ่มอยู่เดมิ

แต่ไม่ประสบผลสาํเรจ็ จึงได้มีการพัฒนาขึ้นใหม่ ตามความถนัดของคนในชุมชน และการก่อตั้งโดยหน่วยงานของรัฐไป

สนับสนุนให้เกดิขึ้น 

1.2 ศักยภาพการบริหารจัดการ วิสาหกจิชุมในจังหวัดสโุขทยั 

จุดแขง็ของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ การก่อตั้งจากความต้องการของชุมชนในการ

ประกอบอาชีพ การร่วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกในกลุ่ม ความซื่อสัตย์และการปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ของกลุ่ม 

ความศรัทธาในผู้นาํกลุ่ม ความต้องการสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นของสมาชิก การใช้วัสดุต่างๆ ในการผลิตจากพ้ืนที่ชุมชน และ

ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญของสมาชิกในกลุ่ม 

จุดอ่อนของวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั ได้แก่ ทุนหมุนเวียนในการดาํเนินการน้อย สมาชิกบาง

คนยังขาดความเข้าใจในกลุ่มทาํให้เข้าเป็นสมาชิกแต่ไม่ร่วมดาํเนินงานกบักลุ่ม ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทนัสมัย ขาด

การประชาสมัพันธใ์นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ขาดการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ ์บางกลุ่มยังขาดทาํการตลาดและแหล่งจาํหน่ายที่

แน่นอน การผลิตเป็นการผลิตแบบชาวบ้านผลิตโดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ทาํให้ผลิตได้จาํนวนน้อยชิ้น 

โอกาสของวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ โดย

รัฐมกีารจัดตั้งสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนจังหวัด มคีณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน

ระดบัจังหวัด และระดบัอาํเภอ เพ่ือให้เกดิการประสานและบูรณาการงานส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกจิชุมชน ร่วมกบัหน่วย

ภาค และองค์กรที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดอย่างเป็นเอกภาพและได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาคี เช่น 

สาํนักงานพาณชิย์ช่วยเหลือในการหาตลาดในการจัดจาํหน่าย ธนาคารออมสนิสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน 

อปุสรรคของวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั ได้แก่ การมีการผลิตสนิค้าที่คล้ายคลึงกนั มีสนิค้าการ

ลอกเลียนแบบ มีคู่แข่ง แหล่งเงินทุนยังมีน้อย ตลาดหรือแหล่งจําหน่ายสินค้ามีน้อยและไม่แน่นอนต้องใช้วัสดุที่ไม่

สามารถหาได้ในท้องถิ่น วัสดุอปุกรณใ์นการผลิตที่มรีาคาแพงทาํให้ต้นทุนการผลิตแพง  

2. ลักษณะการบริหารจัดการวิสาหกจิชุมในจังหวัดสโุขทยั 

ด้านการวางแผนกลุ่มวิสาหกจิชุมชนมีการวางแผนการดาํเนินงานในแบบระยะสั้น ระยะเวลา 1 ปี เป็น

ส่วนใหญ่ มีบางส่วนที่มีการวางแผนในระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นการวางแผนการผลิตและวางแผนด้านการเงินในรอบปี      

มกีารวางแผนทางการตลาดเพ่ือสร้างยอดขายและแหล่งจาํหน่าย ในการวางแผนจะมีการร่วมกนัคิดวิเคราะห์โดยสมาชิก

ของกลุ่ม  
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ด้านจัดการองค์กร กลุ่มวิสาหกิจมีการกฎระเบียบของกลุ่มอย่างชัดเจน มีหลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก  

มีการกาํหนดคุณสมบัติของสมาชิก อัตราการถือหุ้น การระดมทุน มีกระบวนการคัดเลือกและเปล่ียนแปลงผู้บริหาร 

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กบัสมาชิกร่วมกนัดาํเนินงานในกลุ่มตามความชาํนาญของสมาชิก การกระจายกนัผลิต

สนิค้า มกีารกาํหนดวิธกีารปันผลกาํไรตามการถอืหุ้น มกีารประชุมสมาชิก มกีารร่วมกนัสร้างประโยชน์ให้กบัชุมชน สงัคม 

ท้องถิ่นมีการสื่อสารกันภายในสมาชิกอย่างต่อเนื่องและทั่ วถึง มีการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐในการให้

ความรู้  พัฒนาทกัษะของสมาชิกในกลุ่ม เงินทุน และแหล่งจาํหน่ายสนิค้า มกีารสร้างเครือข่ายโดยส่วนใหญ่โดยหน่วยงาน

ภาครัฐช่วยในการดาํเนินการ เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลทางวิชาการ ประสบการณ ์เทคนิคในการผลิต 

ด้านการนาํ กลุ่มวิสาหกจิชุมชนส่วนใหญ่เกดิจากความศรัทธาและความเชื่อมั่นของผู้นาํในการก่อตั้ง เช่น 

วิสาหกจิชุมชน สถาบนัการเงินชุมชนบ้านด่าน ท่านคุณพระสขุวโรทยั (หลวงพ่อจง เจ้าอาวาสวัดสงัฆาราม เจ้าคณะอาํเภอ

และรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย) เป็นต้น สมาชิกของกลุ่มเป็นผู้ เลือกผู้บริหารและผู้นาํของกลุ่มขึ้นมาเพ่ือบริหารและ

จัดการกลุ่ม ผู้นาํกลุ่มมคีวามซื่อสตัย์ มคีวามสามารถ ความชาํนาญในการผลิตหรือการจัดการสนิค้าของกลุ่มจะทาํให้เกดิ

ความน่าเชื่อถอืในกลุ่ม ผู้นาํกลุ่มมสี่วนมากในการสร้างความสาํเรจ็ของกลุ่ม ทั้งในการประสานงานกบัสมาชิกในกลุ่ม การ

ประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐ การหาแหล่งเงินทุนและการหาตลาดแหล่งจาํหน่าย  

ด้านการควบคุม มกีารจดทะเบยีนวิสาหกจิชุมชนและต่อทะเบียนวิสาหกจิชุมชน มีการประเมินศักยภาพ

วิสาหกจิชุมชนโดยสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนจังหวัดเป็นประจาํทุกปี กลุ่มวิสาหกจิชุมชน

แต่ละแห่งจะมีการกาํหนดกฎเกณฑ์ในการดาํเนินงานของตนเอง กาํหนดวิธีการควบคุมคุณภาพของสินค้าในกรณีให้

สมาชิกแยกกันผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ มีการจัดทาํบัญชีการเงินของกลุ่มเพ่ือสร้างความโปร่งใสให้แก่สมาชิก มีการ

ประชุมให้สมาชิกได้สามารถตรวจสอบข้อมูลและการประกอบการของกลุ่มได้  

3. รปูแบบการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมของวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั 

รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุโขทัยเป็นลักษณะการยอมรับ

ร่วมกันภายในกลุ่มสมาชิกของกลุ่มร่วมกันคิด ตัดสินใจ ร่วมกันวางแผน มี การกาํหนดหลักเกณฑ์การดําเนินง าน 

หลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิก กาํหนดการลงโทษ มีการเลือกผู้บริหาร ผู้นาํกลุ่ม มีการควบคุม 

ประเมนิผลและการตรวจสอบของกลุ่มเป็นการควบคุมดูแลกนัเองภายในกลุ่ม ทั้งจากการจัดทาํบัญชีการเงินของกลุ่ม การ

รายงานและสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่ม และการดูแลจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และสาํนักงาน

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนจังหวัด โดยมีการสนับสนุนในด้านจัดอบรมให้ความรู้ ต่างๆ หาให้เงินทุน

และหาแหล่งเงินทุน การควบคุมดูแลโดยการต่อทะเบยีนวิสาหกจิ และประเมนิศักยภาพกลุ่มวิสาหกจิชุมชน  

 
 

รูปที่ 1 แสดงรปูแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั 
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หน่วยงานของรฐั 

- สนับสนุนความรู้ 

- สนับสนุนเงินทุน 

- สนับสนุนการควบคุม ตรวจสอบ 
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วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

1.  สถานภาพ ศักยภาพการบริหารจัดการ วิสาหกจิชุมในจังหวัดสโุขทยั 

วิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยัส่วนใหญ่ก่อตั้งจากการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของชุมชน ปัญหาต้นทุน

การผลิตแพง เช่น ปุ๋ ย และเมลด็พันธข้์าว เป็นต้น ก่อตั้งโดยการนาํกลุ่มต่างๆ ย่อยในหมู่บ้าน ชุมชน มารวมกนัแล้วจัดตั้ง

เป็นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือบริหารงานร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนของกรมส่งเสริม

การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร (2548:5) ได้กล่าวถงึวิสาหกจิชุมชน ว่าเป็นกจิการที่มุ่งแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาต ิ

หรือสร้างผลิตภัณฑโ์ดยครอบครัวในชุมชน โดยองค์กรชุมชนหรือเครือข่ายองค์กรชุมชนเพ่ือการบริโภคและสร้างรายได้

ให้แก่ชุมชน เพ่ือการบริโภคแบบพ่ึงพาตนเอง และมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอื่ นที่ ร่วมกันในสังคม มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ส่งเสริมการใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างผลผลิตของชุมชน 2. สร้างรายได้และลด

รายจ่ายให้ชุมชน 3. สร้างชุมชนให้เข้มแขง็พ่ึงพาตนเองโดยการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และสอดคล้องกบัแนวคิดของเสรี 

พงศ์พิศ (2548:1) กล่าวว่า “วิสาหกจิชุมชน” คือ การประกอบการโดยคนในชมุชน เพ่ือการจัดการทุนอย่างสร้างสรรค ์

เพ่ือตอบสนองการพ่ึงพาตนเองและความพอเพียงของครอบครัวและชุมชน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุโขทัยมีจุดแข็งในการร่ วมแรงร่วมใจกันของสมาชิกในกลุ่ม และความรู้

ความสามารถความเชี่ยวชาญของสมาชิกในกลุ่ม มจุีดอ่อนในด้านทุนหมุนเวียนในการดาํเนินการน้อย ขาดตลาดและแหล่ง

จาํหน่ายที่แน่นอน มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และมีอุปสรรคในเร่ืองคู่แข่งและการผลิตสินค้าที่

คล้ายคลึงกนัมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกจิชุมชนเป็นการจัดตั้งจากความต้องการของสมาชิกในกลุ่มเอง มุ่ง

ในการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของตนเองและสมาชิกในกลุ่มเป็นหลัก ดังนั้น  จึงเป็นการแบ่งปันความรู้

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญจากสมาชิกสู่สมาชิก ดาํเนินการในชุมชนและขยายสู่บุคคลภายนอก เป็นการดาํเนินงานโดย

ใช้วัสดุในท้องถิ่นและเคร่ืองมอืในท้องถิ่นเป็นหลัก การผลิตต่างๆ เป็นการผลิตที่ไม่ใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ จึงผลิตได้ใน

ปริมาณไม่มาก การที่ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดสุโขทัยและในประเทศไทยมีอาชีพเกษตรกรทาํให้กลุ่มวิสาหกจิส่วน

ใหญ่ดาํเนินการผลิตสินค้าที่คล้ายคลึงกนัมากหรือสามารถทดแทนกนัได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงเดือน สมวัฒน

ศักดิ์ (2548:29) ได้ศึกษาการดาํเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่วิสาหกจิชุมชนในพ้ืนบ้านเขตที่ 1 พบว่า ปัญหา

อปุสรรคของกลุ่มได้แก่การขาดเงินทุนในการประกอบการทั้งเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนในการสร้างปรับปรงุอาคารโรงเรือน

ถาวรและเงินทุนในการจัดหาวสัดุอปุกรณใ์นการผลิตที่ทนัสมยัได้ มาตรฐาน และวัตถุดบิในท้องถิ่นมไีม่สมํ่าเสมอตลอดทั้ง

ปี และมรีาคาแพง ตลาดจาํหน่ายสนิค้ายังอยู่ในวงแคบ สมาชิกไม่มีเวลามาร่วมกจิกรรมกลุ่ม และขาดความรู้ ในด้านการ

บริหารจัดการ 

2.  ลักษณะการบริหารจัดการวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั 

มลีักษณะการบริหารจัดการโดยสมาชิกของกลุ่มร่วมกนัคิดวิเคราะห์ วางแผนการดาํเนินงานแบบระยะสั้น มีการ

กาํหนดกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มอย่างชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความชาํนาญของ

สมาชิก สมาชิกของกลุ่มเป็นผู้ เลือกผู้บริหารและผู้นําของกลุ่ม มีการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนโดยสาํนักงาน

เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเป็นประจาํทุกปี  รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ

วิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั เป็นการยอมรับร่วมกนัภายในกลุ่ม สมาชิกของกลุ่มร่วมกนัคิด ตัดสนิใจ ร่วมกนัวางแผน 

มีการเลือกผู้บริหาร ผู้นํากลุ่ม มีการกาํหนด หลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิก หลักเกณฑ์การ

ดาํเนินงานและการลงโทษ มีการควบคุม ประเมินผลและการตรวจสอบของกลุ่มโดยการควบคุมดูแลกนัเองภายในกลุ่ม 

และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกจิชุมชนจังหวัด สอดคล้องกบัแนวคิดของณรงค์ เพช็รประเสริฐ และพิทยา ว่องกุล (2545: 38 - 39) กล่าวว่า        

การประกอบการโดยชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งด้าน การผลิต การค้า และการเงิน และ

ต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนี้ ให้เกิดดอกผลทั้งทางเศษฐกิจ และสังคม ด้านเศรษฐกิจ คือ การสร้างรายได้และอาชีพ  

ด้านสงัคม คอื การยึดโยงร้อยรัดความเป็นครอบครัวและชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบ แบ่งทุกข์แบ่งสขุซึ่งกนั

และกนั โดยผ่านกระบวนการของชุมชน  
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3.  รปูแบบการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมของวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยั 

รปูแบบการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วมของวิสาหกจิชุมชนในจังหวัดสโุขทยัมลีักษณะการยอมรับร่วมกนัภายใน

กลุ่มสมาชิกของกลุ่มร่วมกนัคดิ ตดัสนิใจ ร่วมกนัวางแผน มีการกาํหนดหลักเกณฑก์ารดาํเนินงาน หลักเกณฑก์ารเข้าเป็น

สมาชิก คุณสมบัติของสมาชิก กาํหนดการลงโทษ มีการเลือกผู้บริหาร ผู้นํากลุ่ม มีการควบคุม ประเมินผลและการ

ตรวจสอบของกลุ่มเป็นการควบคุมดูแลกนัเองภายในกลุ่ม ทั้งจากการจัดทาํบัญชีการเงินของกลุ่ม การรายงานและสื่อสาร

กบัสมาชิกในกลุ่ม และการดูแลจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนจังหวัด โดยมกีารสนับสนุนในด้านจัดอบรมให้ความรู้ ต่างๆ หาให้เงินทุนและหาแหล่งเงินทุน การ

ควบคุมดูแลโดยการต่อทะเบยีบวิทสาหกจิ และประเมนิศักยภาพกลุ่มวิสาหกจิชุมชน สอดคล้องกบังานวิจัยของกญัญ์พัสวี 

กล่อมธงเจริญ (2553: 50 – 51) ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรอนิทรีย์ที่เข้มแขง็ กรณีศึกษา กลุ่มปุ๋ย

อนิทรีย์ชีวภาพบ้านดอกแตง อ.ดอยสะเกจ็ จ.เชียงใหม่ พบว่า มีรูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแขง็ เป็นการประสม

ประสานทรัพยากรที่มอียู่ในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยยึดการบริหารจัดการแบบ POLC คือ การ

วางแผน การจัดการองคก์ร การนาํ การควบคุม มกีารวางแผนการผลิตในแต่ละปี มีการกาํหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน 

ผู้นาํมีวิสัยทศัน์ เข้มแขง็ เสียสละ และได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากสมาชิก และมีการประเมินผลการดาํเนินงานโดย

เปรียบเทยีบเป้าหมายที่กาํหนดไว้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1.  ควรมีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีลักษณะเดียวกันหรือสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างกลุ่ม

วิสาหกจิชุมชนที่ทาํสนิค้าในลักษณะเดยีวกนัเพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้กบักลุ่มวิสาหกจิชุมชน 

2. หน่วยงานภาครัฐควรมกีารส่งเสริม สนับสนุนในการดาํเนินงานของกลุ่มวิสาหกจิชุมชน ในด้านแหล่งเงินทุน 

ควรสนับสนุนถงึวิธกีารกู้เงิน และการเข้าถงึแหล่งเงินทุน 

3.  หน่วยงานภาครัฐควรมีการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดหาแหล่งจัดจาํหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑข์องกลุ่ม

วิสาหกจิชุมชนรวมถงึการหาช่องทางการจัดจาํหน่ายผ่านทางเวบ็ไซตโ์ดยการให้ความรู้กบักลุ่มวิสาหกจิชุมชน 

4.  สาํหรับวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ติดต่อขอต่อทะเบียน สาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชน

จังหวัด ควรมกีารตดิตามกลุ่มให้มาต่อทะเบยีน  

5.  สาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดและหน่วยงานภาคี ซึ่งเป็นคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนจังหวัด ควรนาํข้อมูลการประเมนิศักยภาพของวิสาหกจิชุมชนมาใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่ม

วิสาหกจิชุมชนสามารถดาํเนินการต่อไปได้ โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกจิชุมชนที่มศีักยภาพในระดบัปรับปรงุ 

6. กลุ่มวิสาหกจิชุมชนควรเน้นการดาํเนินงานโดยการน้อมนาํปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระ

เจ้าอยู่หัวมาใช้ ทั้งในส่วนเน้นการทาํสิ่งที่จาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิต อาชีพหลักของตนเอง การรู้จักพ่ึงพาตนเอง หาความรู้

เพ่ิมเตมิอย่างสมํ่าเสมอ  

  ข้อเสนอแนะการทาํวิจัยครั้งต่อไป 

1. ศึกษาปัจจัยความสาํเรจ็การบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยแยกเป็นกลุ่มที่ผลิตสินค้าหรือการ

ดาํเนินงานที่คล้ายคลึงกนั 

2. แนวทางการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกจิชุมชน โดยศึกษากลุ่มวิสาหกจิชุมชนที่ได้รับการประเมินศักยภาพ

ในระดบัปรับปรงุ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกจิชุมชนทุกกลุ่มและนายสาํเริง ภมูลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบิัติการ สาํนักงาน

เกษตรจังหวัดสโุขทยั ที่ให้ความร่วมมอืให้ข้อมูลสาํหรับการวิจัย และอาจารย์ ดร.ณัฐศิริ สมจิตรานุกจิ ที่ให้คาํปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะในการจัดทาํงานวิจัย 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์ในทศวรรษหน้า  ซ่ึงเป็นการศึกษาแบบคาดการณ์อนาคตโดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi’s Technique) ผู้ศึกษาคัดเลือกกลุ่ม

ผู้เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการแบบเจาะจงจากสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุตรดิตถ์ จาํนวนรวมทั้งสิ้น 18 คน โดยทาํการเกบ็

รวบรวมข้อมูลจากผู้ เช่ียวชาญจํานวน 3 รอบ ในรอบแรกเป็นคาํถามชนิดปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญเกิดอิสระในทางความคิด เมื่อได้รับ

คาํตอบแล้วจึงนาํมาวิเคราะห์ร่วมกบัการศกึษาเอกสารของผู้วิจัยเพ่ือสรุปประเดน็ความคิดของผู้ เช่ียวชาญทั้งหมด แล้วนาํมาทาํแบบสอบถาม

ในรอบที่สองเป็นคาํถามชนิดปลายปิดแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เมื่อได้คาํตอบกลับมาจึงนาํมาประมาณค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

สาํเรจ็รปู และสร้างแบบสอบถามขึ้นใหม่เป็นรอบที่สามเพ่ือให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณายืนยันหรือเปล่ียนแปลงความคิดเหน็ แล้วนาํคาํตอบที่ได้ใน

รอบที่สามมาตรวจสอบด้วยค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ ซ่ึงจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว พบว่าในด้านการทาํงาน

เป็นทีมมีค่ามัธยฐาน 4.73 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.67 และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยม  0.27, ด้าน

ความสามารถทางด้านสติปัญญามีค่ามัธยฐาน 4.57 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 0.50 และค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยม 

0.43, ด้านทกัษะการบริหารมีค่ามัธยฐาน 4.73 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 0.40 และค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยม 

0.27, ด้านการมีวิสยัทศัน์มีค่ามัธยฐาน 4.69 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0.50 และค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยม 

0.31, ด้านความเป็นผู้นาํ มีค่ามัธยฐาน 4.78 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 0.59 และค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยม 0.22 

ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีค่ามัธยฐาน 4.69 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 0.58 และค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและ

ฐานนิยม 0.31 การศึกษาคร้ังนี้ สรุปได้ว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ใน

ทศวรรษหน้าต้องประกอบด้วยสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านการทาํงานเป็นทมี คือสร้างวัฒนธรรมการทาํงานที่ส่งเสริมให้เกดิความร่วมมือ

ร่วมใจกันทาํงาน และเสริมสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ตลอดจนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) 

ความสามารถทางด้านสติปัญญา คือ ต้องฉลาดหลักแหลม มีความคิดสร้างสรรค์ ทนัสมัย และมีความคิดรวบยอด 3)  ด้านทกัษะการบริหาร 

คือสามารถใช้ Computer และ Internet ได้ดี สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ มีการสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกันและเลือก

แหล่งเรียนรู้ ได้หลากหลาย 4) ด้านการมีวิสยัทศัน์ คือ สามารถเช่ือมโยงภาพของปัจจุบันและอนาคตได้อย่างกว้างไกลและเป็นสากล มีการ

ทาํงานเชิงรกุ และกาํหนดเป้าหมายสอดคล้องกบันโยบายของสถานศึกษา  5) ด้านความเป็นผู้นาํ คือ ทาํงานอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่ความสาํเรจ็ 

บริหารการเปล่ียนแปลงสู่คุณภาพการศกึษา และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารการศกึษา 6) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คือ ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน และการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ตลอดจนนาํเครือข่ายอินเตอร์เนต็มาใช้ในการบริหาร

การศกึษา ทั้งน้ีจะต้องมีการประยุกต์วิธคีิดและความร่วมมือข้ามหลักสตูรเพื่อการเรียนรู้ทั้งชีวิตและผูกโยงการบริหารการศึกษาให้เช่ือมต่อกับ

ความต้องการของชุมชนและสงัคมโดยการคาดหมายความต้องการในอนาคตของผู้เรียนให้สอดคล้องและเข้ากนัได้กบัหลักสตูรที่มีอยู่ ทั้งน้ีโดย

คาํนึงถึงจิต 5 ลักษณะ คือ จิตเช่ียวชาญ  (Discipline Mind) จิตรู้สงัเคราะห์ (Synthesizing Mind) จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) จิตรู้

เคารพ (Respectful Mind) และจิตรู้จริยธรรม (Ethical Mind) 

 

ค าส าคญั: สมรรถนะ  ผู้บริหารสถานศกึษา  ทศวรรษหน้า  สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา  เทคนิคเดลฟาย 
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Abstract 

The aim of this study was detected for the competency of the principal of Uttaradit Primary Educational Service Area 

Office in the next decade by anticipated with Delphi’s technique. This study choosed 18 specify expert principals from Uttaradit 

Primary Educational Service Area Office by complied 3 times of questionnaires data. The 1
st
 was the opened-end questions to keep 

free for the expert principals and used this data analyzed to the 2
nd 

close-ended 5 appraise questionnaires. And then used the 2
nd 

data 

to processed with sub-specifically program and established to the 3
rd
 5 appraise questionnaires for the 18 specify expert principals 

again. In this last procedure found 4.73 of Median 0.67 of Interquartile Range and 0.27 of the absolute different value for Mode by 

Median in the Team work specify, 4.57 of Median 0.50 of Interquartile Range and 0.43 of the absolute different value for Mode by 

Median in the Intelligence, 4.73 of Median 0.40 of Interquartile Range and 0.27 of the absolute different value for Mode by Median 

in the Administration skill, 4.69 of Median 0.50 of Interquartile Range and 0.31 of the absolute different value for Mode by Median 

in the High vision capability, 4.78 of Median 0.59 of Interquartile Range and 0.22 of the absolute different value for Mode by 

Median in the Leader ship and 4.69 of Median 0.58 of Interquartile Range and 0.31 of the absolute different value for Mode by 

Median in the High information technology. This result show that the Competency of the Principal of Uttaradit Primary Educational 

Service Area Office in the next decade must be accordingly to 1) High specific team work. 2) Intelligence such as brilliant, 

creativity, ultramodern concept. 3) Administration skill such as can use internet and computer, know more language and accompany 

with the education trade. 4) High vision capability such as can join the present affect to the advance international technology and 

work hard to smash the target by correspond with the organization policy. 5) Leader ship such as administrate by systematic 

engrossed in succeed and 6) High information technology. Whole of these should be applied by the thought and cooperated across the 

education course for the whole life study and join the way of life together with the education administration by anticipate the learner 

and learn to find how to teach on the social requirement with the really education course. However all of these must be consider on 

the 5 mind as follows of Discipline Mind, Synthesizing Mind, Creating Mind, Respectful Mind and Ethical Mind. 

 

Keywords: Competency, Principal, Next decade, Primary eucational service area office, Delphi’s technique 

 

บทน า 

การศึกษาในยุคปัจจุบนัอยู่ในช่วงแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการศึกษาที่อยู่ท่ามกลางกระแสแห่งการเปล่ียนแปลง

ต่างๆ อย่างรวดเรว็โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมข่าวสารของโลกและวิวัฒนาการทางด้านสงัคมสิ่งแวดล้อม

ต่างๆ การจัดการบริหารการศึกษาภายในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษหน้านี้ จึงเป็นการจัดการบริหาร

การศึกษาที่เต็มไปด้วยสิ่งท้าทาย ทั้งนี้ เนื่องจากจะต้องพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้ทันต่อพลวัตรแห่งการ

เปล่ียนแปลงและพร้อมที่จะรองรับเอามวลกระแสแห่งขุมความรู้ที่หล่ังไหลมาอย่างไม่ขาดสายนั้นได้อย่างทนัท่วงท ี จาก

รายงานการวิจัยของสาํนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา (นลินี, จิตติมา, วีระพล, ทวีชัย, ดวงดาว และพิมพ์มาส, 2550) 

ได้รายงานผลการวิจัยเรื่องผลกระทบโลกาภิวัฒน์ต่อการจัดการศึกษาไทยใน 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจากการคาดการณ์แนวโน้ม

ของอนาคตในงานวิจัยดังกล่าวพบว่าจะมีการเกิดกลุ่มผู้บริหารตกยุคอันเนื่องมาจากสภาพของการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่ง

นอกจากจะส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาบางคนไม่สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกแล้ว ยังจะ

ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาอีกจํานวนหนึ่ง กลายเป็นกลุ่มที่ขาดความก้าวหน้า หรือเป็นผู้บริหารที่ไม่มีสมรรถนะ  

ขาดความสามารถในการบริหารเชิงรุกและขาดการกาํหนดกลยุทธท์างการบริหารการศึกษา กอร์ปกบัการที่ประเทศต่างๆ 

ทั่วทุกมุมโลกต่างได้นาํ ICT (Information and Communication Technology) เข้ามาใช้ในการจัดการศึกษากนัอย่าง

แพร่หลาย เป็นผลทาํให้รัฐบาลตระหนักถงึสภาพการณแ์ห่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าวนี้ เช่นกนั และกาํหนดกรอบนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2554 - 2564 ขึ้น อันส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ ต้องกาํหนดนโยบายและ

ยุทธศาสตร์ทางด้าน ICT เอาไว้ในแผนงานของตน ผู้บริหารสถานศึกษาในทศวรรษใหม่จึงต้องมกีารพัฒนาสมรรถนะของ

ตนเองเพ่ือที่จะก้าวตามให้ทนัเทคโนโลยีเหล่านั้น (รสสคุนธ,์ 2556) นอกจากนั้นภายในช่วงแห่งทศวรรษหน้านี้ ยังจะเกดิ

งานและเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นอกีมากมายที่โลกปัจจุบันยังไม่เคยมีและไม่เคยรู้จักมาก่อน (รสสคุนธ์, 2557) 

ดงันั้นหากผู้บริหารสถานศึกษาจะยังคงบริหารจัดการการศึกษาในรูปแบบเก่าๆ ตามประสบการณ์เดิมๆ หรือมุ่งจัดระบบ

การศึกษาเพียงเพ่ือตอบสนองต่อสภาพการณ์ในปัจจุบันแต่เพียงอย่างอย่างเดียวเท่านั้น กจ็ะไม่สามารถที่จะพัฒนา
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บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนถึงผู้ เรียนให้มีความพร้อมที่จะรับมือกบัอนาคตที่จะมาถึงได้ ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในศตวรรษหน้าจะต้องเปล่ียนรูปแบบออกไปอย่างสิ้นเชิง ความมี

สมรรถนะที่ดีของผู้บริหารสถานศึกษาในทศวรรษหน้าเป็นสิ่งจาํเป็นอย่างย่ิงในอนัที่จะผลักดันและกระตุ้น ตลอดจนการ

สร้างสภาวะแวดล้อมต่างๆ ให้เอื้ออาํนวยต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และมีเพียงผู้บริหารที่มีสมรรถนะ

เท่านั้นที่จะสามารถทาํให้การดาํเนนิงานในเรื่องต่างๆ เป็นไปด้วยความราบร่ืน เกดิความสาํเรจ็และบรรลุผลตามที่ต้องการ

ได้ ในทางตรงกนัข้ามหากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่ไม่มีสมรรถนะในการบริหารกจ็ะทาํให้เกดิปัญหาในการปฏบิัติงาน 

และจะทาํให้การดาํเนินงานต่างๆ ภายในสถานศึกษาไม่ประสบผลสาํเรจ็ไปได้ด้วยดี ในขณะที่กระบวนการบริหารจัดการ

การศึกษากาํลังก้าวสู่พลวัตรแห่งการเปล่ียนแปลงไปสู่ยุคแห่งสงัคมข่าวสารอยู่นี้  กลับพบว่าเดก็นักเรียนของสถานศึกษาใน

สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ทั้งเขต 1 และเขต 2 ส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่

ค่อนข้างตํ่ากว่ามาตรฐานเป็นอันมาก ดังนั้น จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาถึงสมรรถนะของผู้บริหาร

สถานศึกษาสังกดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ในทศวรรษหน้า ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนา

สมรรถนะทั้งของตนเองและขององคก์ร เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่จะเกดิขึ้นในทศวรรษหน้า

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล ตลอดจนทาํให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของเดก็นักเรียนของสถานศึกษาในสงักดั

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เพ่ิมสงูขึ้นตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 

 

ขั้นตอนและระเบียบวิธีการวิจยั 

การทาํวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดาํเนินการ คือ ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย ทาํการสอบถาม

ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือค้นหาคาํตอบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อตุรดติถ ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558 - 2567) ควรมลีักษณะอย่างไร โดยมขีั้นตอนในการดาํเนินการวิจัย ดงันี้  

1. กาํหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ โดยเลือกผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งสิ้น 18 คน แบบเจาะจง (Purposive) โดย

พิจารณาจากผู้ที่มคุีณสมบตัข้ิอใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตามเกณฑก์ารคดัเลือกผู้เชี่ยวชาญ คอื 1) เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุด ี 2) เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลผู้บริหารต้นแบบ 3) เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับ

รางวัลผลงานดีเด่น 4) เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ในระดับดีมาก 5) 

เป็นผู้อาํนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา / รองผู้อาํนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อตุรดติถ ์เขต 1 และเขต 2 6) เป็นศึกษานิเทศก ์สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์เขต 1 และเขต 2 

2. สร้างแบบสอบถามรอบแรก โดยมีโครงสร้างรายการสมรรถนะซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ รวบรวมและ

คดัเลือกจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือให้ได้ประเดน็ในการนาํมาพัฒนาแบบสอบถาม โดยคาํถามในรอบ

แรกจะเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิด เพ่ือเป็นการเปิดประเดน็เกี่ยวกบั "สมรรถนะของผู้บริหารในทศวรรษหน้า (พ.ศ.

2558 - 2567) ว่าควรมแีนวโน้มเป็นอย่างไร” ทั้งนี้ ได้ให้โอกาสผู้เชี่ยวชาญในการแสดงความคิดเหน็อย่างเตม็ที่ และใช้

แบบสอบถามนี้ทาํการสาํรวจความคดิเหน็ในรอบที่ 1 

3. วิเคราะห์แบบสอบถาม โดยนาํคาํตอบที่ได้จากการสาํรวจความคิดเห็นในรอบที่ 1 มาวิเคราะห์และจัด

ประเภทเป็นหมวดหมู่ให้ง่ายแก่การเข้าใจ และทาํการพัฒนาเป็นแบบสอบถามในรอบที่สอง ซึ่งเป็นคาํถามประเภทปลาย

ปิด (Close-Ended Question) ในลักษณะเรียงลําดับความสาํคัญหรือมาตรประมาณค่าจํานวน 5 ระดับ แล้วนํา

แบบสอบถามที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบเป็นคร้ังที่ 2  

4. นาํผลการตอบแบบสอบถามในคร้ังที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสยัระหว่าง ควอไทล์ 

(Interquartile Range) โดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รปู จากนั้นพัฒนาแบบสอบถามขึ้นใหม่ เป็นแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยระบุ

ค่าสถติไิว้ในแบบสอบถาม พร้อมทั้งระบุด้วยว่าในการตอบแบบสอบถามรอบแรกผู้เชี่ยวชาญคนนั้นมีความเหน็อยู่ ณ จุด

ใด อยู่ในพิสยัหรือนอกพิสัย ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านสามารถพิจารณาคาํตอบของตนเองอกีครั้งหนึ่ง และเป็น

การพิจารณาความคดิเหน็ร่วมกนัของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดนั้น ก่อนนาํแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบเป็นรอบที่ 3 
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ทั้งนี้ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดงเหตุผลประกอบได้ด้วย เมื่อไม่พบว่ามีผู้ตอบนอกพิสยั และผ่านเกณฑก์ารพิจารณา

ฉันทามต ิจึงอ่านผลการวิเคราะห์หาค่าทางสถติจิากการสาํรวจคร้ังสดุท้าย เพ่ือให้ได้ค่าตวัแทนคาํตอบของกลุ่ม 

5. ในส่วนของเกณฑท์ี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาํข้อมูลที่ได้จากการสอบถามความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ

ตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้ นนั้นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปโดยมีเกณฑ์ดังนี้  คือ ค่ามัธยฐาน 

(Median) ต้องไม่ตํ่ากว่า 3.50 ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ไม่เกนิ 1.50 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง

ระหว่างค่ามธัยฐานและฐานนิยมไม่เกนิ 1.00 และผลการตอบของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเดน็ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อตุรดติถ ์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558 - 2567) สรปุว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การ 

ศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ในทศวรรษหน้า ต้องประกอบไปด้วยสมรรถนะ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการทาํงานเป็นทมี คือ

สร้างวัฒนธรรมการทาํงานที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทาํงาน และเสริมสร้างทีมงานที่เข้มแขง็ สามารถ

ปฏบิัติงานแทนกนัได้ ตลอดจนใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ 2) ความสามารถทางด้านสติปัญญา คือ ต้อง

ฉลาดหลักแหลม มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย และมีความคิดรวบยอด 3) ด้านทักษะการบริหาร คือ สามารถใช้ 

Computer และ Internet ได้ดี สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ มีการสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกนัและ

เลือกแหล่งเรียนรู้ ได้หลากหลาย 4) ด้านการมีวิสัยทัศน์ คือ สามารถเชื่อมโยงภาพของปัจจุบันและอนาคตได้อย่าง

กว้างไกลและเป็นสากล มกีารทาํงานเชิงรกุ และกาํหนดเป้าหมายสอดคล้องกบันโยบายของสถานศึกษา 5) ด้านความเป็น

ผู้นาํคอืทาํงานอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่ความสาํเรจ็ บริหารการเปล่ียนแปลงสู่คุณภาพการศึกษา และมกีารสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมอืในการบริหารการศึกษา และ 6) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน

การสอน และการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ตลอดจนนาํเครือข่ายอนิเตอร์เนต็มาใช้ในการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องมีการ

ประยุกตว์ิธคีดิและความร่วมมอืข้ามหลักสตูรเพ่ือการเรียนรู้ทั้งชีวิต และผูกโยงการบริหารการศึกษา ให้เชื่อมต่อกบัความ

ต้องการของชุมชนและสงัคมโดยการคาดหมายความต้องการในอนาคตของผู้เรียนให้สอดคล้องและเข้ากนัได้กบัหลักสตูร

ที่มีอยู่ ทั้งนี้ โดยคาํนึงถึงจิต 5 ลักษณะคือ จิตเชี่ยวชาญ (Discipline Mind), จิตรู้สงัเคราะห์ (Synthesizing Mind), จิต

สร้างสรรค ์(Creating Mind), จิตรู้ เคารพ (Respectful Mind) และจิตรู้จริยธรรม (Ethical Mind) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ใน

ทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558 - 2567) โดยการสาํรวจความคิดเหน็จากผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเฉพาะทาง สามารถนาํมา

อภิปรายผลได้ ดงันี้  

1. ในการสอบถามผู้เชี่ยวชาญคร้ังแรก จาํนวน 18 คน ในลักษณะคาํถามแบบปลายเปิด ได้รับคาํตอบกลับมา

จาํนวน 18 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในทศวรรษ

หน้าจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ด้าน คือ ด้านความสามารถทางสติปัญญา, ด้านทกัษะการบริหาร, ด้าน

การมวีิสยัทศัน์, ด้านการเป็นผู้นาํ, ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, และด้านการทาํงานเป็นทมี  

2. เมื่อนาํแบบสอบถามจากการประมวลผลสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในทศวรรษหน้าใน

ทศันะของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 1 มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิดแบบประมาณ

ค่า 5 ระดับไปให้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดิมทั้ง 18 คน ทาํการตอบในคร้ังที่สอง ได้รับคาํตอบกลับมาจาํนวน 18 ฉบับ คิดเป็น

ร้อยละ 100 และเมื่อนาํคาํตอบที่ได้ไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูปพบว่ามีค่ามัธยฐาน (Median) ตลอดจนค่า

พิสยัระหว่างควอไทล์ (Inter Quartile Range) และค่าสมับูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยมดังนี้  คือ ด้าน

การทาํงานเป็นทมี 4.77, 0.60 และ 0.23 ด้านสติปัญญา 4.64, 0.50 และ 0.36 ด้านทกัษะการบริหาร 4.73, 0.36 
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และ 0.27 ด้านการมีวิสยัทศัน์ 4.72, 0.44 และ 0.28 ด้านภาวะผู้นาํ 4.75, 0.57 และ 0.25 ด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 4.69, 0.58 และ 0.31 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณสมบัติแต่ละด้านของผู้บริหารสถานศกึษา ตามทศันะของผู้เช่ียวชาญ ในรอบที่ 2 
 

ลาํดับ องค์ประกอบของสมรรถนะ 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญที่ตอบแบบสอบถาม 18 คน 

ค่าเฉล่ีย 
มัธย

ฐาน 

ฐาน

นิยม 

ค่าพิสยัระหว่าง 

ควอไทล ์

ผลต่างระหว่างค่ามัธย

ฐานและฐานนิยม 

1. คุณสมบัติด้านการทาํงานเป็นทมี 4.69 4.77 5 0.60 0.23 

2. คุณสมบัติด้านเชาว์ปัญญา / สติปัญญา 4.67 4.64 5 0.50 0.36 

3. คุณสมบัติด้านทกัษะการบริหาร 4.66 4.73 5 0.36 0.27 

4. คุณสมบัติด้านการมีวิสยัทศัน์ 4.63 4.72 5 0.44 0.28 

5. คุณสมบัติด้านความเป็นผู้นาํ / ภาวะผู้นาํ 4.62 4.75 5 0.57 0.25 

6. คุณสมบัติด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.58 4.69 5 0.58 0.31 

 

3. เมื่อประมวลผลคาํตอบในรอบที่สองเสรจ็เรียบร้อยแล้ว ได้นาํคาํถามชุดเดมิกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญทาํการตอบ

ซํา้อกีครั้งหนึ่ง โดยในครั้งนี้ ได้แนบข้อมูลย้อนกลับไปด้วยจาํนวน 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลแสดงความคิดเหน็ของกลุ่มซึ่ง

แสดงด้วยค่าทางสถติ ิและ 2) คาํตอบของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของคาํตอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญทาํการพิจารณายืนยัน

หรือเปล่ียนแปลงคาํตอบของตนเอง ซึ่งจากการเกบ็แบบสอบถามในรอบที่สามนี้ ได้รับแบบสอบถามกลับมา 17 ฉบับ คิด

เป็นร้อยละ 94.44 และเมื่อนาํคาํตอบที่ได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รปูพบว่า มค่ีามธัยฐาน (Median) ตลอดจน

ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Inter Quartile Range) และค่าสมับูรณข์องผลต่างระหว่างค่ามธัยฐานและฐานนิยมดังนี้คือ ด้าน

การทาํงานเป็นทมี 4.67, 0.67 และ 0.27 ด้านสติปัญญา 4.66, 0.50 และ 0.43 ด้านทกัษะการบริหาร 4.64, 0.40 

และ 0.27 ด้านการมีวิสยัทศัน์ 4.61, 0.50 และ 0.31 ด้านภาวะผู้นาํ 4.62, 0.59 และ 0.22 ด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 4.55, 0.58 และ 0.31 ตามลาํดบั อนัเป็นค่าที่สามารถยอมรับได้และมคีวามเที่ยง  

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณสมบัติแต่ละด้านของผู้บริหารสถานศกึษา ตามทศันะของผู้เช่ียวชาญ ในรอบที่ 3 
 

ลาํดับ องค์ประกอบของสมรรถนะ 

ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญที่ตอบแบบสอบถาม 17 คน 

ค่าเฉล่ีย มัธยฐาน ฐานนิยม 

ค่าพิสยั

ระหว่างควอ

ไทล ์

ผลต่างระหว่าง

ค่ามัธยฐานและ

ฐานนิยม 

1. คุณสมบัติด้านการทาํงานเป็นทมี 4.67 4.73 5 0.67 0.27 

2. คุณสมบัติด้านเชาว์ปัญญา / สติปัญญา 4.66 4.57 5 0.50 0.43 

3. คุณสมบัติด้านทกัษะการบริหาร 4.64 4.73 5 0.40 0.27 

4. คุณสมบัติด้านการมีวิสยัทศัน์ 4.61 4.69 5 0.50 0.31 

5. คุณสมบัติด้านความเป็นผู้นาํ / ภาวะผู้นาํ 4.62 4.78 5 0.59 0.22 

6. คุณสมบัติด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.55 4.69 5 0.58 0.31 

 

จากการวิเคราะห์และอภิปรายผลครั้งนี้  สามารถสรุปผลได้ว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ในทศวรรษหน้าต้องประกอบไปด้วยสมรรถนะ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการทาํงาน

เป็นทีม คือสร้างวัฒนธรรมการทาํงานที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทาํงาน และเสริมสร้างทีมงานที่เข้มแขง็ 

สามารถปฏบิตังิานแทนกนัได้ ตลอดจนใช้กระบวนการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาควร

ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และเสริมแรง ตลอดจนให้กาํลังใจแก่เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือทาํให้การทาํงานสาํเรจ็ลุล่วงตาม

วัตถุประสงคข์ององคก์ร สอดคล้องกบัพรพิศ อนิทะสรุะ (2551) ที่ได้ทาํการวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
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ตามความคดิเหน็ของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 โดยด้าน

การมีวิสยัทศัน์มีค่าเฉล่ียสงูสดุ รองลงมาคือด้านการทาํงานเป็นทมี 2) ความสามารถทางด้านสติปัญญา คือ ต้องฉลาด

หลักแหลม มีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย และมีความคิดรวบยอด ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้ บริหารสถานศึกษา ควรมี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ตลอดจนมีการตัดสนิใจที่ดี ฉับไวและมีความถูกต้องเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์

ของงาน สอดคล้องกบัแนวทางของคณะกรรมการคุรุสภา (2556) ซึ่งกาํหนดสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบ

วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานความรู้ โดยให้สมรรถนะด้านการสติปัญญาเป็นสมรรถนะที่สาํคัญด้านหนึ่ง 

3) ด้านทกัษะการบริหาร คือสามารถใช้ Computer และ Internet ได้ดี สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ มีการสร้าง

เครือข่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกนัและเลือกแหล่งเรียนรู้ ได้หลากหลาย ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาควรมี

ขดีความสามารถและวิธกีารในการบริหารองค์กรให้มุ่งสู่คุณภาพและประสบผลสาํเรจ็ที่สงูสดุ สอดคล้องกบัวีระกานท ์ศรี

สมยั (2551) ที่ได้ศึกษาเร่ืองสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี 

เขต 2 พบว่าผู้บริหารมีทักษะด้านความรู้ ในโครงสร้างของงานที่รับผิดชอบและมีทักษะในการบริหารตลอดจนสร้าง

ความสมัพันธใ์นองคก์รอยู่ในระดบัมาก 4) ด้านการมวีิสยัทศัน์ คอื สามารถเชื่อมโยงภาพของปัจจุบนัและอนาคตได้อย่าง

กว้างไกลและเป็นสากล มีการทาํงานเชิงรุก และกาํหนดเป้าหมายสอดคล้องกบันโยบายของสถานศึกษา ทั้งนี้ เป็นเพราะ

ผู้บริหารสถานศึกษาควรมคีวามสามารถในการกาํหนดทศิทาง หรือแนวทางในการพัฒนาองคก์รให้มคีวามทนัสมยัและทนั

ต่อความเปล่ียนแปลงของโลกในทศวรรษหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกที่

สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใช้ประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา คือ 

ผู้บริหารมคีวามคดิริเริ่ม มวีิสยัทศัน์และมคีวามรู้ความสามารถในการบริหาร 5) ด้านความเป็นผู้นาํคือมีการทาํงานอย่าง

เป็นระบบ มุ่งสู่ความสาํเรจ็ บริหารการเปล่ียนแปลงสู่คุณภาพการศึกษา และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ

บริหารการศึกษา ทั้งนี้ เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการตัดสนิใจและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เชื่อมโยง

สถานศึกษากับเครือข่ายภายนอกอย่างเป็นระบบแบบแผน เพ่ือมุ่งผลสมัฤทธิ์ที่สงูสดุทางการศึกษา สอดคล้องกบัยิ่งยศ 

พละเลิศ (2550) ที่ได้ทาํการวิจัยเร่ือง สมรรถนะผู้บริหารโรงเรียน สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 

ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 

ควรพัฒนาในเรื่องการศึกษาต่อสาขาการบริหารการศึกษาในระดับที่สงูขึ้น มีลักษณะการเป็นผู้นาํความเปล่ียนแปลง กล้า

ตดัสนิใจ การสร้างขวัญและกาํลังใจแก่ผู้ ร่วมงาน 6) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีมาใช้

ในการเรียนการสอน และการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ตลอดจนนาํเครือข่ายอนิเตอร์เนต็มาใช้ในการบริหารการศึกษา ทั้งนี้

เป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาควรมคีวามรู้  ความชาํนาญในการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการบริหารจัดการการศึกษาเพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และบุคลากรภายในสถานศึกษาให้ก้าวสู่ความทนัสมัยและมีการจัดการศึกษาที่ไม่จาํกดัอยู่

แต่ในห้องเรียน แต่ส่งเสริมกระบวนการศึกษาเรียนรู้ ให้ครอบคลุมถึงในโลกกว้างในลักษณะการจัดการศึกษาแบบไร้

พรมแดน สอดคล้องกับคณะกรรมการคุรุสภา (2556) ที่ได้กาํหนดสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพ

ผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานความรู้  ให้สามารถใช้และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการปฏบิตังิาน

ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ในทศวรรษหน้า 

จะต้องมีการประยุกต์วิธีคิดและความร่วมมือข้ามหลักสูตรเพ่ือการเรียนรู้ทั้งชีวิต และผูกโยงการบริหารการศึกษา ให้

เชื่อมต่อกบัความต้องการของชุมชนและสงัคมโดยการคาดหมายความต้องการในอนาคตของผู้ เรียนให้สอดคล้องและเข้า

กันได้กับหลักสูตรที่มีอยู่ ทั้งนี้ โดยคาํนึงถึงจิต 5 ลักษณะ คือ จิตเชี่ยวชาญ (Discipline Mind), จิตรู้สังเคราะห์ 

(Synthesizing Mind), จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind), จิตรู้ เคารพ (Respectful Mind) และจิตรู้จริยธรรม (Ethical 

Mind) อกีด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัวรพจน์ วงศ์กจิรุ่งเรือง และอธปิ จิตตฤกษ์ (2556) ที่กล่าวถึงทฤษฎีพหุปัญญา (Theory 

of Multiple Intelligences) ของเฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner, Ph.D) ศาสตราจารย์ด้านการรู้คิดที่สรุปผลว่า 

จิตทั้ง 5 ลักษณะนี้ เป็นสิ่งที่สงัคมควรปลูกฝงัในคนรุ่นถดัไป โดยม ี3 ลักษณะที่เกี่ยวข้องกบัการรับรู้  และอกี 2 ลักษณะที่

เกี่ยวกบัมนุษย์ 
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สรุปผลการศึกษา 

จากการวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ใน

ทศวรรษหน้า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์ดงันี้  

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์ในทศวรรษหน้า ควรประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ดังนั้น สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์ เขต 1 และสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน และ

ดาํเนินการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้านดังกล่าวคือ 1) ด้านการทาํงานเป็นทมี 

2) ด้านความสามารถทางด้านสตปัิญญา 3) ด้านทกัษะการบริหาร 4) ด้านการมวีิสยัทศัน์ 5) ด้านความเป็นผู้นาํ และ 6) 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อตุรดติถ ์เขต 2 ควรสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนาสถานศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่

อยู่ในสงักดั เพ่ือช่วยให้สถานศึกษาสามารถปฏบิัติงานได้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาอย่างมีประสทิธภิาพ และมี

ประสทิธผิล 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัครั้งต่อไป 

1. ผู้ที่ทาํการศึกษาวิจัยในคร้ังต่อไปควรจะศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอตุรดติถ ์ว่าอยู่ในระดบัใด 

2. ควรมกีารศึกษาถงึปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะ ของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ ์

 

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ได้ให้

ความอนุเคราะห์และเอื้อโอกาสต่อการศึกษาค้นคว้าจนงานวิจัยชิ้นนี้ สาํเรจ็ลุล่วงไปด้วยดี อกีทั้งใคร่ขอกล่าวแสดงความ

ขอบคุณต่อมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอย่างย่ิง ที่ได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้วิจัยได้มพ้ืีนที่ในการนาํเสนอผลงานการวิจัยตลอดจน

มโีอกาสในการจัดพิมพ์วารสารผลงานการวิจัยในครั้งนี้  อนึ่ งผลงานการวิจัยครั้งนี้ จะสาํเรจ็ลุล่วงไปไม่ได้เลยหากขาด ดร.

พิมผกา ธรรมสิทธิ์ ที่ได้กรุณาให้คาํแนะนาํและตรวจสอบการทาํงานทั้งทางด้านวิชาการ และงานภาคสนามเป็นอย่างดี

เย่ียม ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ ที่นี้  
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บทคดัย่อ 

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาภมูิสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของแหล่งพุน า้ร้อนห้วยทรายขาว  อ.พาน จ.เชียงราย 

เพ่ือรองรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ โดยกระบวนการออกแบบที่เน้นมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่ ผ่านการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือหาแนวทางและข้อก าหนดร่วมกันในการพัฒนาพ้ืนที่อย่างเหมาะสม ภายใต้หลัก

มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประเภทพุน า้ร้อนและแนวคิดการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมตามการจ าแนกช่วงช้ันโอกาสนันทนาการ (Recreation 

Opportunity Spectrum) โดยพิจารณาจากประเดน็หลัก 5 ประเดน็ ดังนี้  1) ด้านคุณภาพของแหล่งพุน า้ร้อน 2) ด้านความปลอดภยัของแหล่ง

ท่องเที่ยว 3) ด้านปัจจัยพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยว 4) ด้านการบริหารจัดการ และ 5) ด้านคุณค่าแหล่งท่องเที่ยวประเภทพุน า้ร้อน  

ข้อสรุปที่ได้จากแนวทางการพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของแหล่งพุน ้าร้อนห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 

สามารถสรุปได้ว่า จะต้องค านึงถึงศักยภาพของพ้ืนที่เป็นส าคัญ โดยก าหนดให้มีการจ าแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ออกเป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 1) พ้ืนที่ธรรมชาติและสงวนรักษา (Conservation Area) 2) พ้ืนที่สเีขียวเพ่ือการบริการ (Development Area) และ 3) พ้ืนที่ควบคุม

เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environment Control Area) นอกจากน้ีในการจัดการท่องเที่ยว สามารถเพ่ิมประเดน็การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับ

นักท่องเที่ยวและชุมชน โดยเน้นการสร้างและสื่อสารภาพลักษณ์ของแหล่งพุน า้ร้อนผ่านสื่อต่างๆ อาท ิคู่มือการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

คู่มือการศกึษาธรรมชาติระบบการก่อก าเนิดน า้พุร้อน ผลกระทบและปัญหาต่อน า้พุร้อน ระบบป้ายสญัลักษณ์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและชุมชน

สามารถศกึษาได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในรูปคณะกรรมการ

ชุมชนด้านการท่องเที่ยวที่มีตัวแทนมาจากทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ือเข้ามาบริหารจัดการท่องเที่ยว 

เพื่อให้เกดิรปูแบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งพุน า้ร้อน 

 

ค าส าคญั: การพัฒนาภมูิสถาปัตยกรรม  แหล่งพุน า้ร้อน  การท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 

 

Abstract 

This study aims to develop a landscape design of Huay Sai Kao’s natural hot springs in Phan district, Chiangrai province 

for promoting health tourism. The design process focused on the involvement of local people. The participation of communities is also 

included in the approach of study. The fieldwork combines varied sources, including in-depth interview and focus group. The 

requirements of landscape design based principally on the principle of recreation opportunity spectrum which comprise of 1) the 

quality of natural hot springs, 2) security, 3) infrastructure, 4) management, and 5) value of attraction.  

 The conclusion drawn from the study takes into a classification model of land use; it can be categorized into three main 

areas: 1) conservation area, 2) development area and 3) environment control area. The design of health tourism can be combined 

with educational tourism among tourists and community. Thus, the interesting interpretive programs should be provided for them such 
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as a handbook of hot spring attraction including information about how hot spring is produced and the possible impact and problem 

on hot spring, a handbook or a signboard of nature trails. In addition, the participation of community for tourism development has to 

be built. This could be the development under community committee which are formed by representatives of all groups direct and 

indirect related to tourism development. The tourism development from community committee can result in sustainable development 

of hot spring destinations. 

 

Keywords: Landscape development, Natural hot springs, Health tourism 

 

บทน า 

การท่องเที่ยวเป็นอตุสาหกรรมที่ท ารายได้เข้าประเทศมากที่สดุ ประมาณ 1 ใน 3 ของงบประมาณของประเทศ  

(ชูเกียรติ โพธิ์โต, 2548, หน้า 14) โดยน ารายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท ซึ่งองค์การการท่องเที่ยวโลก 

(World Tourism Organization-WTO) ได้พยากรณแ์นวโน้มการเตบิโต ด้านการท่องเที่ยวไว้เมื่อปี ค.ศ.1993 หรือ พ.ศ. 

2536 ว่าในปี ค.ศ.2010 หรือ พ.ศ.2553 จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นมากกว่า 

1,000 ล้านคน และก่อให้เกดิรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 60 ล้านล้านบาท พร้อมทั้งคาดการณต่์อไปอกีว่าในปี ค.ศ. 

2020 หรือ พ.ศ.2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเดินทางเพ่ิมขึ้นมากกว่า 1,600 ล้านคน และมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวมากกว่า 100 ล้านล้านบาท ส าหรับประเทศไทยจัดได้ว่ามทีรัพยากรการท่องเที่ยวที่มศีักยภาพในการพัฒนาเพ่ือ

รองรับการท่องเที่ยวในอนาคต เนื่องจากมแีหล่งท่องเที่ยวกม็คีวามหลากหลายน่าสนใจ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

(ทะเล ภเูขา น า้ตก แหล่งพุน า้ร้อน เป็นต้น) รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น วัดวาอาราม 

โบราณสถาน พิพิธภัณฑ ์ตลาด ร้านค้า นาฏศิลป์ไทย การเที่ยวชมแม่น า้ ล าคลอง (บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, 2548, หน้า 

1- 21) อกีทั้งความเป็นมติรและวิถกีารด าเนินชีวิต เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมาย

ในการเดนิทางท่องเที่ยว จากจุดเด่นดงักล่าว รัฐบาลได้เลง็เหน็ถงึโอกาสและความส าคญัของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวว่า

เป็นเคร่ืองมอืที่ส  าคญัในการพัฒนาประเทศ ซึ่งถ้าไม่มองจากรายได้ทางเศรษฐกจิเพียงอย่างเดยีว การท่องเที่ยวยังช่วยการ

พัฒนาภาคประชาชนในระยะยาว เช่น การสร้างรายได้ การสร้างภาวะการมงีานท า ซึ่งถือเป็นเป็นการพัฒนาประเทศอย่าง

ยั่งยืน (ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2546, หน้า 20)   

การท่องเที่ยวมอียู่หลายรปูแบบ อาท ิการท่องเที่ยวแบบผจญภัย (Adventure Travel)  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

(Agro – Tourism) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) การท่องเที่ยว

เชิงสขุภาพ (Health Tourism)  เป็นต้น ซึ่งแนวโน้มการจัดการท่องเที่ยวในปัจจุบนัพบว่า แนวคดิการจัดการการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนเป็นรปูแบบการท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้องกบัทรัพยากร เศรษฐกจิ สงัคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก

เป็นการน าเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวมาใช้ให้เกดิประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และ

รักษาทรัพยากรเพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างย่ังยืน แต่ในความเป็นจริงแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งยังขาดการศึกษา

และวางแผนเชิงปฏิบัติการในด้านการศึกษาถึงศักยภาพ และรูปแบบที่เหมาะสมของแหล่งท่องเที่ยวกับทรัพยากร

ท่องเที่ยวที่มีอยู่ ยังผลให้การพัฒนาสวนทางกับการพัฒนา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน (TDRI, 2540) 

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีแหล่งพุน า้ร้อนธรรมชาติมากถึง 8 แห่ง ได้แก่ พุน า้ร้อนโป่งน า้ร้อน (ผาเสริฐ) พุน า้

ร้อนโป่งปูเฟือง พุน า้ร้อนโป่งพระบาท พุน า้ร้อนแม่จัน/ ห้วยหินฝน พุน า้ร้อนห้วยหมากเล่ียม/ ยางผาเคียว พุน า้ร้อนสบ

โป่ง/ แม่ขะจาน พุน า้ร้อนทุ่งเทวีและพุน า้ร้อนห้วยทรายขาว จากการที่มแีหล่งพุน า้ร้อนธรรมชาติจ านวนมากนี้ เอง จังหวัด

เชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในพ้ืนที่ จึงมีความพยายามผลักดันการใช้

ประโยชน์จากพุน า้ร้อนภายใต้ยุทธศาสตร์เชียงรายเมืองสปา (Chiangrai Spa City) เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ

ขึ้น แต่เท่าที่ผ่านมาแหล่งพุน า้ร้อนทั้ง 8 แห่ง ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาพ้ืนที่แล้วแต่ยังคงประสบปัญหาด้านการพัฒนา

ศักยภาพการบริการและการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพรวมทั้งการวางแผน

เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและภมูทิศัน์ให้เกดิความเหมาะสม ส่งผลให้พุน า้ร้อนหลายแห่งมีการจัดภมูิทศัน์ที่ขัดกบัความ



งานสร้างสรรค์                                          Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 348 – 

 

เป็นเอกลักษณแ์ละสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ตลอดจนขาดระบบการจัดการที่เหมาะสมกบัศักยภาพและคุณค่าของแหล่งพุ

น า้ร้อน จึงท าให้สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะแหล่งพุน ้าร้อนห้วยทรายขาวซึ่งประสบปัญหาด้าน

การศึกษาเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและภมูทิศัน์ให้เกดิความเหมาะสม ด้วยเหตนุี้  ส  านักงานทางหลวงที่ 1 จ.เชียงราย ใน

ฐานะผู้ดูแลพ้ืนที่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยทรายขาวและส านักงานการท่องเที่ยวและกฬีาจังหวดัเชียงราย จึงมแีนวคดิ

ในการพัฒนาพ้ืนที่ของแหล่งพุน า้ร้อนห้วยทรายขาวเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมรวมทั้งมีศักยภาพที่

สามารถรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขึ้น ได้มีการศึกษาร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการวางแผนพัฒนาศักยภาพและการ

จัดการการท่องเที่ยวรวมถึงการจัดการทางภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของแหล่งพุน า้ร้อนห้วยทรายขาว ซึ่งได้ก าหนด

กรอบแนวคดิในการพัฒนาพ้ืนที่ ตามหลักการจ าแนกแหล่งนันทนาการแต่ละประเภทตามความเหมาะสมในด้านศักยภาพ

และคุณค่าของพ้ืนที่ หรือแนวคิดการประเมินคุณภาพและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามช่วงชั้นโอกาสนันทนาการ/ 

ช่วงชั้นโอกาสการท่องเที่ยว  (Recreation Opportunity Spectrum ROS หรือ Tourism Opportunity Spectrum, TOS) 

โดยค านึงถงึมติทิั้งทางด้านกายภาพ สงัคม เศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกดิประโยชน์และเกดิผลในทางปฏบิัติเพ่ือให้

เป็นแหล่งพุน า้ร้อนที่มศีักยภาพรองรับการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพได้ในอนาคต 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค ์ 

 ในการศึกษาเพ่ือพัฒนาภมูิสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของแหล่งน า้พุร้อนห้วยทรายขาว มีวัตถุประสงค ์

กรอบแนวคดิและกระบวนการสร้างสรรค ์ดงันี้   

 วัตถุประสงคใ์นการศึกษา  

1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนและทรัพยากรท่องเที่ยวพ้ืนฐานในพ้ืนที่แหล่งพุน า้ร้อนห้วยทรายขาว 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบภมูิทศัน์เบื้องต้นและก าหนดแนวทางการจัดการพ้ืนที่ให้กบัท้องถิ่น ในการ

เตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของแหล่งพุน ้าร้อนห้วยทรายขาวอย่าง

เหมาะสม  

3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตาม

ศักยภาพของทรัพยากรในพ้ืนที่ 

4. เพ่ือให้ได้แนวทาง ข้อก าหนดในการพัฒนาภมูสิถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท

พุน า้ร้อน  

 

กรอบแนวคดิและกระบวนการสร้างสรรค ์ 

แนวทางการพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมของแหล่งพุน า้ร้อนห้วยทรายขาว  ได้ก าหนดกรอบ

แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ โดยยึดหลักการจ าแนกแหล่งนันทนาการแต่ละประเภทตามความเหมาะสมในด้าน

ศักยภาพและคุณค่าของพ้ืนที่ หรือแนวคิดการประเมินคุณภาพและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตามช่วงชั้นโอกาส

นันทนาการ/ ช่วงชั้นโอกาสการท่องเที่ยว  (Recreation Opportunity Spectrum ROS หรือ Tourism Opportunity 

Spectrum, TOS) ซึ่งเป็นแนวทางที่น ามาใช้ในการพัฒนาและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้ตอบสนองประสบการณ์ที่

นักท่องเที่ยวต้องการและคาดหวังได้อย่างเหมาะสม (USDA Forest Service, 1982) โดยพิจารณาจากประเดน็ต่างๆ 

ดงันี้  

1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Setting) อาท ิสภาพแวดล้อมของที่ตั้ง (Environment), การเข้าถึง

ที่ตั้ง (Access) ความยากง่ายของการเข้าถงึ โดยประเมนิจากปัจจัยระยะใกล้ไกลของแหล่งท่องเที่ยวจากถนน

สายหลักและถนนลาดยางที่รถเข้าถงึได้ทุดฤดูกาลและปัจจัยของสภาพเส้นทางคมนาคม เป็นต้น 

2. สภาพแวดล้อมทางการจัดการ (Management Setting) อาทิ การจัดการในพ้ืนที่ (Onsite Management)  

ระดับความเป็นธรรมชาติ โดยประเมินจากประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินและขนาดของพ้ืนที่ธรรมชาต ิ

เป็นต้น 
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3. สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Social Setting) อาท ิสภาพสงัคม ความเป็นอยู่ เศรษฐกจิ ปริมาณและความ

ต้องการในการท่องเที่ยว โอกาสในการพบปะผู้คนในแหล่งท่องเที่ยว ระดบัของทกัษะในการพ่ึงพาตนเองเมื่อ

เข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อประสบการณท์ี่ต้องการได้รับ เป็นต้น 

โดยท าการศึกษาควบคู่ไปกบัการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ ด้วยระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์และการตรวจสอบพ้ืนที่ 

(Ground Check) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ

ออกแบบภมูสิถาปัตยกรรม ส่วนปัจจัยแวดล้อมทางสงัคมที่มผีลต่อการออกแบบใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่

ผ่านการสมัภาษณ์เชิงลึก (In- Depth Interview) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการ

จ าแนกการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และรูปแบบกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่และน ามาใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบภูมิ

สถาปัตยกรรมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้สามารถตอบสนองกับประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวต้องการและ

คาดหวังส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพรวมทั้งสามารถก าหนดมาตรการควบคุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกดิจากการ

ท่องเที่ยวได้  

 

 

Spatial Analysis  
 

 
 

Recreation Opportunity 

Spectrum (ROS) 

 
 

In-depth Interview/  

Focus Group 

 

 

 

การจ าแนกการใชป้ระโยชน์

ท่ีดินและรูปแบบกิจกรรม 

 

 

 

แนวทางการออกแบบ 
 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการออกแบบภมูิทศัน์และพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งพุน า้ร้อนห้วยทรายขาว 

 

ซึ่งกรอบแนวคิดเบื้ องต้นในการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของแหล่งพุน า้ร้อนห้วยทรายขาว เป็นไปตาม

ข้อก าหนดพ้ืนฐาน 4 ประการ ดงันี้   
 

1. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)  

2. การบริหารจัดการพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติและลักษณะทางภูมิศาสตร์  (Nature and 

Geographical Controlling)  

3. การสื่อความหมายและอตัลักษณข์องพ้ืนที่ (Site Identification)  

4. การออกแบบตามการจ าแนกคุณค่าและศักยภาพของพ้ืนที่ (Recreation Opportunity Classification)   

 

ผลสมัฤทธ์ิของงานสรา้งสรรค/์ ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ ด้วยระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์และการตรวจสอบพ้ืนที่ (Ground Check) เพ่ือ

น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) ส าหรับการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมประกอบกบัข้อมูลที่ได้จากการ

สมัภาษณ์เชิงลึก (In- Depth Interview) และการประชุมระดมความคิดเหน็กลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกบัประชาชน
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ในท้องที่และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่พุน า้ร้อน ได้ร่วมกันสรุปพ้ืนที่เป้าหมาย รวมถึงแนวทางและ

รายละเอยีดในการออกแบบวางผงับริเวณและภมูสิถาปัตยกรรมของพ้ืนที่ โดยสามารถสรปุได้ ดงันี้  

การพัฒนาภมูิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่พุน า้ร้อนห้วยทรายขาว จัดได้ว่าเป็นการจัดการพ้ืนที่ใน

ลักษณะการวางผังบริเวณและภมูิสถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ขนาดเลก็ (Small Area Plan) ซึ่งมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ธรรมชาติ

และครอบคลุมถงึพ้ืนที่ลาดเชิงเขา ดงันั้น จึงมคีวามจ าเป็นต้องอ้างองิมาตรฐานและการจัดการพ้ืนที่เฉพาะ เนื่องจากเป็น

พ้ืนที่ที่มลัีกษณะทางกายภาพผสมผสาน ดังนั้นในการออกแบบจึงได้ประยุกต์ หลักการการจัดการพ้ืนที่ตามลักษณะที่ดิน

เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ ของ American Planning Association ซึ่งจัดท าเมื่อ ปี ค.ศ.2000 ซึ่งครอบคลุมถึงหลักการ

ออก แบบวางผังในพ้ืนที่ที่มีลักษณะผสมผสาน (Hybrid Measure) ส าหรับพ้ืนที่ธรรมชาติ (Natural Resource Site 

Planning) และพ้ืนที่ริมขอบเขาที่มคีวามลาดชัน (Hillside Area) โดยมสีาระส าคญัที่เกี่ยวข้องกบัพ้ืนที่ คอื   

1. พ้ืนที่รักษาคุณภาพแหล่งน า้ (Water Resource Area)  

พ้ืนที่แหล่งก าเนิดพนุ า้ร้อน ที่จ าเป็นต้องมกีารควบคุมลักษณะการใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยมวีัตถุประสงค์

เพ่ือการอนุรักษ์ การปกป้องรักษาสภาพ รวมถึงการฟ้ืนฟูคุณภาพของแหล่งน า้ทั้งแหล่งพุน า้ร้อนและน า้ผิวดิน โดยอาศัย

มาตรการก าหนดระยะถอยร่น (Riparian Setback) ที่มคีวามเหมาะสม  

 2. พ้ืนที่ริมขอบเขาที่มคีวามลาดชัน (Hillside Area)  

เนื่องจากแหล่งพุน า้ร้อนห้วยทรายขาวตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตภมูิประเทศที่เป็นที่ราบเชิงเขา โดยมีระดับความลาดชัน 

ประมาณ 5 - 10 เปอร์เซนต์ ซึ่งจัดเป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดชันปานกลาง (Moderate Sloping Area) ที่มีความเปราะบาง

ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดงันั้นจึงมคีวามจ าเป็นในการก าหนดแนวทางการพัฒนาภมูิสถาปัตยกรรมและการใช้ประโยชน์

ที่ดินตามแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ (Conservation Development) โดยมุ่งเน้นสาระส าคัญในการพัฒนาเพ่ือรักษา

คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพ้ืนที่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต ่า (Low Impact Development/ 

LID) และการจัดการพ้ืนที่ตามหลักการวนวัฒนวิทยา (Silviculture) และภมูิสถาปัตยกรรม (Landscape) เพ่ือให้เกดิ

ความร่มรื่น สวยงามและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติในพ้ืนที่ โดยมีจุดประสงค์หลักในการรักษาสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาตแิละการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ประโยชน์พ้ืนที่เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ โดยได้ก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และขอบเขตของผังบริเวณ (Zoning) ของแหล่งพุน า้ร้อนห้วย

ทรายขาว ตามข้อก าหนด ดงันี้   

1. พ้ืนที่ธรรมชาตแิละพ้ืนที่สงวนรักษา  

หมายถึง พ้ืนที่ธรรมชาติที่มีอยู่ดั้งเดิมและพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งก าเนิดของพุน า้ร้อน เป็นพ้ืนที่ที่ต้องได้รับการดูแล

รักษาเพ่ือพิทกัษ์ให้คงสภาพสมบูรณ์ไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะอื่นหรือการใช้ประโยชน์ที่ส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อคุณภาพของพุน า้ร้อน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มคีวามส าคญัต่อระบบนิเวศ ได้แก่ พ้ืนที่บริเวณบ่อพุน า้ร้อน พ้ืนที่ต้นก าเนิด

พุน า้ร้อนและพ้ืนที่ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและปริมาณของพุน า้ร้อน 

2. พ้ืนที่สเีขยีวเพ่ือการบริการ  

หมายถึง พ้ืนที่ธรรมชาติโดยรอบแหล่งพุน ้าร้อนที่อนุญาตให้มีการปรับปรุงเพ่ือเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินใน

บางส่วน เพ่ือจุดประสงค์ทางนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ การพักผ่อนหย่อนใจ การออกก าลังกาย 

การศึกษาทางธรรมชาติวิทยา ทั้งนี้ รวมถึง สิ่งก่อสร้าง อาคารและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการใช้

ประโยชน์จากแหล่งพุน ้าร้อน ซึ่ งมีความจ าเป็นในการควบคุม ขนาด จ านวน และลักษณะทางกายภาพเพ่ือรักษา

สภาพแวดล้อม 

3. พ้ืนที่ควบคุมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

หมายถึง พ้ืนที่ธรรมชาติและพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาแล้วบางส่วน เพ่ือสร้างสาธารณูปโภครองรับกิจกรรม

นันทนาการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งพุน า้ร้อนในพ้ืนที่ อาท ิพ้ืนที่ร้านค้า ที่พัก ที่จอดรถ ที่พักหรือถังเกบ็น า้ ที่บ าบัด

น า้เสยี พ้ืนที่พักเกบ็ขยะ รวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัระบบสาธารณูปโภคที่มีความจ าเป็น โดยจะต้องควบคุม 

ขนาด จ านวน และลักษณะทางกายภาพ เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งในการก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และการก าหนด
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ขอบเขตของตามลักษณะดังกล่าว จ าเป็นจะต้องค านึงถึงคุณค่าในด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่และศักยภาพในการใช้

ประโยชน์ของพ้ืนที่ควบคู่กนั  

จากข้อก าหนดข้างต้น การออกแบบภมูทิศัน์และการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในพ้ืนที่ได้ก าหนด 

ประเดน็ศึกษาและพิจารณาเชิงคุณค่าของแหล่งพุน า้ร้อนไว้ 4 ประเดน็หลัก ดงันี้   

1. คุณค่าเชิงนิเวศและความหลากหลายของพ้ืนที่ (Ecological Values)  

2. คุณค่าทางเศรษฐกจิของพ้ืนที่ (Economic Values)  

3. คุณค่าในมติสิงัคมของพ้ืนที่ (Social Values)  

4. คุณค่าในมติขิองการพัฒนาของพ้ืนที่ (Development Values) 

ผลที่ได้จากการศึกษารวมถงึผลจากการประชุมระดมความคดิเหน็กลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกบัประชาชนใน

พ้ืนที่และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่รับผดิชอบดูแลพ้ืนที่พุน า้ร้อน น ามาสู่ข้อสรปุและข้อก าหนดในการพัฒนาพ้ืนที่ ดงันี้   

1. การพัฒนาการใช้ประโยชนท์ี่ดนิในรปูแบบการพัฒนาพ้ืนที่เชิงอนุรักษ์ โดยใช้แนวทางการพัฒนาที่น าไปสู่การ

อนุรักษ์และคุ้มครองสภาพธรรมชาติให้มากที่สดุและใช้งบประมาณที่ต ่าในการก่อสร้างและการดูแลรักษา

โครงสร้างพ้ืนฐานและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระดบัต ่า (Low Impact Development: LID)  

2. การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในย่านที่ดินในพ้ืนที่พุน า้ร้อนนั้น จ าเป็นต้องมีมาตรการควบคุม อาทิ การแบ่ง

แปลงที่ดนิ การปรับระดับพ้ืนที่ การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพ่ือก าหนดแนวทางและรูปแบบที่

เหมาะสม 

3. ห้ามก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดๆ บนพ้ืนที่ส่วนที่สูงที่สุดของแปลงที่ดินซึ่งรวมถึงการปรับประดับ

พ้ืนดนิด้วย  

4. พ้ืนที่โล่ง (Open Space) หมายถงึ พ้ืนที่โล่งที่ปราศจากอาคารปกคลุมและพ้ืนที่ทางธรรมชาติทั้งลักษณะภมูิ

สณัฐานและสงัคมพืชพรรณ ก าหนดให้คงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตไิว้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   

4.1  พ้ืนที่โล่งตามธรรมชาตกิ าหนดให้ใช้ประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนกจิกรรมการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงนิเวศ 

และสขุภาพเป็นหลัก โดยมจุีดประสงคเ์พ่ือคงสภาพแวดล้อมดั้งเดิมไว้ อนุญาตให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่

บางส่วนเพ่ือเป็นทางเดนิศึกษาธรรมชาติ ที่พักริมทางและจุดชมวิว เป็นต้น 

4.2  ห้ามมใิห้มกีารแบ่งแปลงที่ดนิเพ่ือท ากจิกรรมใดๆ ในอนาคต  

4.3  หลีกเล่ียงการปรับระดับพ้ืนดิน หากไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนด เงื่อนไข และ

มาตรฐาน ดงันี้  

 ห้ามปรับระดบัพ้ืนดนิของส่วนที่เป็นยอดเนนิและพ้ืนที่ฐานเนนิในระยะตั้งฉากกบัเส้นยอดเนินอย่าง

น้อย 30.00 เมตร  

 ห้ามมิให้มีการปรับระดับพ้ืนดินโดยการขุดดินและถมดินลึกหรือสูงรวมกันเกิน  1.00 เมตร ซึ่ง

รวมถงึการปรับพ้ืนที่เพ่ือเป็นที่ตั้งอาคาร ระบบระบายน า้และการปรับปรงุภมูทิศัน์  

 ห้ามปรับระดบัพ้ืนดนิในพ้ืนที่ที่มคีวามลาดชันในแนวนอนต่อแนวดิ่งเกนิกว่า 2:1  

 การปรับระดับพ้ืนดินไม่ว่าจะเป็นการปรับเกล่ียหรือถมดิน ที่เป็นการท าลายต้นไม้พ้ืนล่างนั้น ให้

ปฏิบัติตามข้อก าหนด โดยหลีกเล่ียงการตัดท าลายหรือรบกวนระบบรากของต้นไม้ที่มีขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางของล าต้นตั้งแต่ 20 เซนตเิมตรขึ้นไป โดยวัดขนาดเสนผ่านศูนย์กลางที่ระดับ 1.35 

เมตร จากระดบัพ้ืนดนิเดมิ  

 การปรับระดับพ้ืนดินทั้งที่เป็นการปรับเกล่ีย ขุดดินหรือถมดิน ห้ามมิให้ท าลายหินดานที่อยู่ใต้

พ้ืนดนิ (Bedrock) และที่อยู่ในระดบัดนิและเหนือระดบัดนิ (Outcrop)  

 ในกรณีที่มีการก่อสร้างก าแพงกนัดิน (Retaining Wall) แนวของก าแพงกนัดินจะต้องอยู่ในแนว

ตามเส้นชั้นความสงูธรรมชาตขิองพ้ืนที่ (Contour) โดยวัสดุที่ใช้ควรเป็นหินเพ่ือความกลมกลืนกบั
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สภาพธรรมชาติ รวมถึงก าแพงกันดินเพ่ือปกป้องการพังทลายของดินที่อาจจะเกิดจากการปรับ

ระดบัพ้ืนดนิ โดยการขดุหรือถมดนิ ควรมคีวามสงูไม่เกนิ 1.80 เมตร 

 ระบบระบายน ้าผิวดิน ให้คงสภาพทางธรรมชาติของทางน ้าและล ารางธรรมชาติ  ห้ามมิให้

เปล่ียนแปลงหรือเบี่ยงเบนทิศทางระบายน ้าตามธรรมชาติ แตให้มีการปรับปรุงพ้ืนผิวของทาง

ระบายน า้ได้ ซึ่งจะต้องมคีวามกลมกลืนกบัสภาพธรรมชาติ โดยให้ดาดด้วยพืชพันธุค์ลุมดินและตา

ข่าย หากมคีวามลาดชันสงูสดุ 4:1 หรือ ดาดด้วยก้อนหินขนาดย่อม ความลาดชันสงูสดุ 1:1  

5.  ระบบทางเดนิสาธารณะและระบบทางเดนิในพ้ืนที่แหล่งพุน า้ร้อน ให้ปฏบิตัติามข้อก าหนด ดงันี้   

 5.1 ระบบทางเดนิในพ้ืนที่พุน า้ร้อนจะต้องอยู่ในแนวแนวตามเส้นชั้นความสงูธรรมชาตขิองพ้ืนที่  

(Contour) โดยห้ามท าการขดุดนิหรือถมดนิเพ่ือขวางความลาดชันของพ้ืนที่ 

      5.2  ระบบทางเดนิจะต้องมคีวามลาดชันไม่เกนิร้อยละ 10  

      5.3  ในกรณทีี่มทีางเดนิต่างระดบัทอดขนานกนั ความลาดชันของพ้ืนผวิทางเดนิทั้งสองจะต้องไม่น้อย 

กว่า 2: 1 

6.  การออกแบบผงับริเวณและสถาปัตยกรรมให้ปฏบิตัิ ตามข้อก าหนด ดงันี้   

       6.1 การวางผงัของอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ จะต้องมคีวามกลมกลืนกบัลักษณะภมูสิณัฐานตาม 

ธรรมชาต ิหลีกเล่ียงการวางอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ต้องมกีารปรับระดบัดนิและท าลายสภาพทาง 

ธรรมชาตขิองพ้ืนที่  

 6.2 ในกรณีที่ปลูกสร้างอาคารในพ้ืนที่ที่มีความต่างระดับกนั ก าหนดให้วางผังขนานไปกบัเส้นระดับชั้น

ความสงูของพ้ืนที่ (Contour)  

 6.3 ในกรณีที่เป็นกลุ่มอาคาร ก าหนดให้วางอาคารเหล่ือมกันเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เปิดโล่งระหว่างอาคารและ

ก าหนดระยะร่นระหว่างอาคารแต่ละหลังให้เหมาะสม 

 6.4 ความสงูของอาคารก าหนดให้มคีวามสงูจนถงึระดบัยอดบนสดุไม่เกนิ 8.00 เมตร  

 6.5 ก าหนดให้พ้ืนที่ชั้นบนสดุของอาคารอย่างน้อยร้อยละ 60 ต้องคลุมด้วยหลังคาแบบมีทรงหลังคาโดยมี

ความลาดเอยีงไม่น้อยกว่า 30 องศา  

 6.6 ระยะที่ยาวที่สดุตดิต่อกนัในระนาบเดยีวกนัของอาคาร ให้มคีวามยาวได้ไม่เกนิ 8.00 เมตร หากมคีวาม

ยาวเกินกว่าที่ก  าหนดจะต้องมีการลดทอนอาคาร (Modulation) ในแนวระนาบหรือในแนวดิ่ง โดย

ระยะต่างระนาบต้องไม่ต ่ากว่า 0.60 เมตร    

6.7 ก าหนดให้มกีารก่อสร้างระบบระบายน า้เพ่ิมเตมิในพ้ืนที่ได้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นและต้องไม่มผีลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมตามธรรมชาต ิ

6.8 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ก าหนดให้ใช้วัสดุที่มคีวามคงทนถาวรและไม่สะท้อน

แสง 

6.9  ก าหนดให้การใช้สขีองอาคารและวัสดุหลังคา จะต้องมีความกลมกลืนกบัสภาพทางธรรมชาติ อาท ิสี

น า้ตาล สเีทา สเีทาแกมแดง สทีรายและสเีขยีว เป็นต้น 

7. ห้ามมใิห้ท าลายหรือเคล่ือนย้าย ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 20 เซนติเมตร

ขึ้นไป รวมถงึหากมกีารก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ จะต้องห่างจากต้นไม้อย่างต ่า 1.50 เมตร  

8. การบริหารจัดการพ้ืนที่ ให้พัฒนาตามข้อก าหนด ดงันี้   

      8.1 ก าหนดให้มรีะดบัความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์ที่ดนิในระดบัต ่า (Low Land Use Intensity) 

  8.2 ก าหนดให้อตัราส่วนพ้ืนที่อาคารคลุมดินสงูสดุ (Maximum Building Coverage Ratio: BCR) ไม่เกนิ

ร้อยละ 55 และอตัราส่วนที่ว่างต ่าสดุ (Minimum Open Space Ratio: OSR) อย่างน้อยร้อยละ 45  

  8.3 ก าหนดให้ความสงูของอาคารสงูสดุ (Maximum Building Height: BH) ไม่เกนิ 8.00 เมตร 

    8.4 ก าหนดให้ระยะร่นของอาคารต ่าสดุระหว่างอาคารและพ้ืนที่โดยรอบ (Minimum Building  
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    Setback) ให้เป็นไปตามข้อก าหนด ดงันี้   

 ระยะร่นด้านหน้า (Front Setback) อย่างน้อย 2.00 เมตร 

 ระยะร่นด้านข้าง (Side Setback) อย่างน้อย 3.00 เมตร 

 ระยะร่นด้านหลัง (Rear Setback) อย่างน้อย 4.00 เมตร  

 ระยะร่นจากทางน า้และล ารางตามธรรมชาติ (Riparian Setback) อย่างน้อย 6.00 เมตร 

จากข้อก าหนดที่ระบุข้างต้น  กรอบแนวคดิในการออกแบบภมูทิศัน์และการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกใน 

แหล่งพุน า้ร้อนห้วยทรายขาว สามารถสรปุได้ ดงันี้   

1. พ้ืนที่เปิดโล่งทางภมูสิถาปัตยกรรม (Open Space) 

พ้ืนที่เปิดโล่ง หมายถงึ พ้ืนที่แหล่งพนุ า้ร้อนและพ้ืนที่เปิดโล่งที่เกี่ยวเนื่อง อาท ิพ้ืนที่ธรรมชาติข้างเคียง ลาน 

สวนสาธารณะ แหล่งน า้ รวมถงึพ้ืนที่สเีขยีวตามแนวทางสญัจรต่างๆ 

2. สภาพภมูทิศัน์ของทางสญัจร (Streetscape Environment) 

สภาพภมูทิศัน์ของทางสญัจร หมายถงึ ส่วนประกอบทั้งหลายซึ่งประกอบกนัเป็นส่วนพ้ืนที่สาธารณะโดยรอบ

ทางสญัจร ซึ่งรวมถึงวัสดุปูพ้ืนผิวถนน ทางเดินเท้า แนวต้นไม้ ไฟส่องสว่าง ป้ายจราจรและป้ายต่างๆ อุปกรณ์ประกอบ

ถนน (Street Furniture) และงานระบบที่เกี่ยวข้อง 

3. สิ่งก่อสร้างและอาคาร (Building Environment)  

สิ่งก่อสร้างและอาคาร หมายถงึ องคป์ระกอบของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อาท ิอาคาร ศาลา ป้ายและวัตถุที่ไม่ใช่

วัตถุธรรมชาต ิเป็นต้น  

4.  การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและตอบสนองต่อพฤติกรรมมนุษย์ 

(Design with Nature for the People) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้   

 มุ่งเน้นการออกแบบภมูิทศัน์ โดยมีเป้าหมายที่การสร้างความสมดุลระหว่างสภาพแวดล้อม พืชพันธุ์

ท้องถิ่นและกจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ 

 หลีกเล่ียงการท าลายหรือเปล่ียนแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาต ิ 

 มุ่งเน้นการออกแบบภมูสิถาปัตยกรรมที่เป็นมติรต่อการใช้งาน ก่อให้เกดิความสะดวกและปลอดภัยแก่

ผู้ใช้งานตามแนวทางการออกแบบเพ่ือคนทุกวัย (Universal Design, Inclusive Design, Accessible 

Design) โดยเฉพาะผู้สงูอายุและผู้ป่วย ที่ต้องการเข้ามาอาบพุน า้ร้อนเพ่ือการบ าบดั 

5.  มุ่งเน้นการออกแบบให้มกีารบ ารงุรักษาน้อยที่สดุ (Minimize Maintenance) 

6.  ลดการออกแบบภมูิสถาปัตยกรรมที่ต้องการบ ารุงรักษาสงู อาท ิสนามหญ้าและช่องปลูกต้นไม้ซึ่งมีขอบสงู 

เป็นต้น 

7.  ลดการออกแบบภมูสิถาปัตยกรรมในลักษณะสวนประดิษฐ์ ที่ไม่มีความเป็นธรรมชาติ เพราะต้องใช้แรงงาน 

ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง เป็นจ านวนมาก 

8.  เพ่ิมการใช้พ้ืนที่ธรรมชาตเินื่องจากมกีารบ ารงุรักษาน้อย 

9.  การออกแบบอปุกรณป์ระกอบต่างๆ เช่น Street Furniture และพ้ืนผวิวัสดุ เน้นการใช้วัสดุที่มคีวามใกล้เคียง

ธรรมชาตแิละมคีวามทนทาน  

10. มุ่งเน้นการใช้พืชพันธุแ์ละวัสดุท้องถิ่น (Focus on Local) 

 การใช้พันธุไ์ม้ในท้องถิ่น หลีกเล่ียงการใช้พันธุไ์ม้ต่างถิ่น 

 การใช้พืชพันธุพ้ื์นถิ่นที่หลากหลาย 

 ลดการเข้ามาปะปนของพืชชนิดใหม่ในพ้ืนที่และลด Carbon Footprint จากการออกแบบภูมิ

สถาปัตยกรรมที่เกดิขึ้น  

11.  เน้นการออกแบบที่ใช้ทรัพยากรน า้อย่างมปีระสทิธภิาพ (Be Water-wise) 
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 จัดให้มรีะบบเกบ็น า้ฝน 

 เพ่ิมพ้ืนที่ดูดซึมน า้ และลดความเรว็ของการไหลของน า้ฝน 

 ลดพ้ืนที่สนามหญ้า หรือ หากมเีน้นการใช้หญ้าพันธุท์ี่ทนแล้งได้ด ี

12.  เน้นการออกแบบประหยัดพลังงานและใช้พลังงานสะอาด (Go Green with Energy) 

 ใช้ไฟฟ้าถนนและไฟฟ้าในงานภมูสิถาปัตยกรรม ที่มาจากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทติย์ 

 ใช้หลอดไฟที่มค่ีาวัตตต์ ่า หรือ LED Lights 

13.  เน้นการใช้วัสดุที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (Choose Green Products) 

 ใช้วัสดุท้องถิ่นที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่มาจากการรีไซเคลิ 

14.  มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและชุมชน (Educate) 

 ใช้ป้ายเพ่ือชักน าให้เกดิพฤติกรรมที่ถูกต้อง เช่น ป้ายบอกต าแหน่งถังขยะหรือป้ายเตือนห้ามเข้าพ้ืนที่

สงวนทางธรรมชาต ิ

 ใช้ป้ายเพ่ือการศึกษา เช่น ป้ายอธบิายเรื่องแนวทางการรักษาสภาพแวดล้อม ป้ายบอกชื่อต้นไม้ ป้าย

แสดงแผนที่ระบบนิเวศในพ้ืนที่แหล่งพุน า้ร้อน เป็นต้น 

 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงผงับริเวณของแหล่งพุน า้ร้อน 
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รูปท่ี 2 แสดงบรรยากาศทั่วไปของแหล่งพุน า้ร้อน 

 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงบรรยากาศบริเวณทางเข้าของแหล่งพุน า้ร้อน 

 

 

 
 

รูปท่ี 4 แสดงบรรยากาศด้านหน้าอาคารโรงอาบน า้ 
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

ในการออกแบบภมูิทัศน์และวางผังบริเวณเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ของแหล่งพุน า้ร้อนห้วยทรายขาว สามารถสรุปแนว

ทางการออกแบบเบื้องต้นได้ ดงันี้   
 

1. เน้นการสร้าง “ความหมาย” ให้กบัสถานที่ (Create a Sense of Place) 

มุ่งเน้นการสร้างให้เกิดความทรงจ าต่อสถานที่ ซึ่งสร้างได้โดยการใช้องค์ประกอบที่มีลักษณะโดดเด่น เช่น 

การปลูกต้นไม้หรือการมีทิวทัศน์ที่มีลักษณะเฉพาะ ในอีกแนวทางหนึ่ง Sense of Place อาจเกิดจากภาพรวมของ

องคป์ระกอบต่างๆ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะพิเศษใดๆ เลยกไ็ด้หรือ การคงสภาพแวดล้อมเดิมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

ที่สดุ 

แนวทางในการออกแบบ  

 ทางเข้าสู่พ้ืนที่แหล่งพุน า้ร้อนเน้นการสร้างความร่มรื่นและการสร้างจุดหมายตาโดยมีการจัดแต่งภูมิ

สถาปัตยกรรมเพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณข์องพ้ืนที่ให้เป็นที่จดจ า 

 ภมูิสถาปัตยกรรมโดยรวมและทางสญัจรของพ้ืนที่จะถูกน ามาใช้ในการสร้างให้เกิดความชัดเจนของ

ขอบเขตการใช้งานของพ้ืนที่ในแต่ละส่วน เช่น การแบ่งโซนการใช้งาน และการแบ่งพ้ืนที่ใช้งานระหว่าง

สิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ธรรมชาติ นอกจากนี้  ภมูิสถาปัตยกรรมและภมูิทศัน์ของทางสญัจรจะถูกน ามาใช้

เสริมสร้างความส าคญัของสภาพแวดล้อมเดมิที่จ าเป็นต้องคงสภาพไว้ 

 เน้นการสร้างความชัดเจนของขอบเขตพ้ืนที่ใช้งานภายนอก (Outdoor Spaces) จะใช้การจัดภูมิ

สถาปัตยกรรม และ/หรือการจัดวางองค์ประกอบจ าพวกรั้วหรือก าแพงซึ่งเป็นองค์ประกอบของภูมิ

สถาปัตยกรรม 

 เน้นการใช้องคป์ระกอบของงานภมูสิถาปัตยกรรม วัสด ุและพันธุไ์ม้ ที่มคีวามสอดคล้องกบัสภาพพ้ืนที่

เพ่ือเน้นให้เกดิการจดจ า  

2. เน้นการรักษาระบบทางธรรมชาตเิดมิ  

มุ่งเน้นการออกแบบที่เคารพต่อระบบธรรมชาติเดิมช่วยลดปัญหาที่อาจเกดิขึ้นจากการเปล่ียนแปลงสภาพ

พ้ืนที่ เช่น การสญูเสยีสมดุลของระบบนิเวศ และการสญูเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

แนวทางการออกแบบ  

 ค านึงถงึเส้นทางการระบายน า้ทางธรรมชาตเิดมิเป็นหลัก และใช้การเสริมระบบระบายน า้ในพ้ืนที่เพ่ือ

ช่วยลดปัญหาที่อาจเกดิขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของสิ่งปลูกสร้างในอนาคต 

 พ้ืนที่แหล่งน า้เดิมและต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอยู่เดิมจะถูกเกบ็รักษาไว้ แต่จะมีการปรับปรุงพ้ืนที่โดยรอบ

เพ่ือให้เกดิประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้น โดยก่อให้เกดิผลกระทบต่อระบบนิเวศเดมิน้อยที่สดุ 

3. การเชื่อมต่อพ้ืนที่ใช้งานและสร้างจุดเปล่ียนถ่าย (Transitions) 

มุ่งเน้นการเชื่อมต่อพ้ืนที่ใช้งานอย่างมปีระสทิธภิาพโดยสร้างความชัดเจนของทางสญัจรระหว่างพ้ืนที่ใช้สอย 

โดยทางสญัจรหมายความรวมถึงทางคนเดิน ทางจักรยาน และถนน ความเชื่อมต่อกนัของพ้ืนที่ใช้งานนี้มีความส าคัญต่อ

การสร้างความน่าอยู่และสร้างรูปแบบพ้ืนที่ที่ให้ความส าคัญกับคนเดินเท้า นอกจากนี้  การออกแบบให้มีจุดเปล่ียนถ่าย

ระหว่างพ้ืนที่ใช้สอย หรือระหว่างอาคารที่มกีารใช้งานรบกวนกนั จะท าให้ลดความขดัแย้งที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต 

แนวทางในการออกแบบ  

 การเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ธรรมชาต ิพ้ืนที่สิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ใช้งาน เน้นให้ความส าคญักบัทางเดนิเท้า 

 วัสดุและรปูแบบขององค์ประกอบภมูิทศัน์ทางสญัจรจะถูกน ามาใช้เป็นตัวเชื่อมโยงทางสายตาระหว่าง

พ้ืนที่ 

 พ้ืนที่สเีขยีวจะถูกน ามาใช้เป็นพ้ืนที่กนัชน (Buffer) เพ่ือใช้แบ่งพ้ืนที่ใช้งานที่แตกต่างกนั รวมถึงใช้ใน
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การลดผลกระทบทางสายตาส าหรับบางพ้ืนที่ เช่น บริเวณด้านหลังอาคารซึ่งเป็นส่วนบริการ เป็นต้น 

รูปแบบพ้ืนที่สเีขียวที่น ามาใช้จะมีทั้งรูปแบบของพ้ืนที่เปิดโล่ง พ้ืนที่สเีขียวระหว่างอาคาร และพ้ืนที่สี

เขยีวตามแนวเส้นทางสญัจร 

4. การออกแบบทางสญัจรเพ่ือการเดนิเท้าและการใช้จักรยาน 

การออกแบบทางสัญจรที่เอื้ อต่อคนเดินเท้าให้สามารถไปถึงได้ในพ้ืนที่กิจกรรม ต้องพิจารณาวางแผน

เส้นทางสญัจรควบคู่ไปกบัต าแหน่งแหล่งพุน า้ร้อนและต าแหน่งของสิ่งก่อสร้างต่างๆ นอกจากนี้  ความสวยงามและน่าใช้ก็

เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้เส้นทางของคนเดนิเท้ามกีารใช้งานจริงและใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งสิ่งที่ต้องค านึงถึงกค็ือ

การออกแบบทางเท้า การปลูกต้นไม้ และการออกแบบ Street Furniture ทั้งนี้  ประเด็นส าคัญในการออกแบบ

องคป์ระกอบเหล่านี้กค็อื การสร้างความต่อเนื่องของเส้นทางสญัจร 

แนวทางการออกแบบ  

 ระบบทางเท้า และทางเดินเชื่อม พร้อมกับแนวพ้ืนที่สีเขียวที่อยู่คู่กับเส้นทางเหล่านี้  จะถูกน ามาเป็น

ตวัเชื่อมหลักระหว่างพ้ืนที่ใช้งานต่างๆ 

 ใช้วัสดุหรือการปูพ้ืนผวิที่ท  าให้น า้ซึมผ่านได้ เพ่ือให้ดนิสามารถดูดซับน า้ฝนได้บางส่วน เป็นการลดการ

กกัขงัของน า้ฝนและลดความเรว็ของการไหลของน า้ 

 สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น Street Furniture ศาลาพักคอย หรือพ้ืนที่หลบแดดหลบฝน ควร

ออกแบบให้รองรับคนเดนิเท้าในบริเวณที่มกีารใช้งานมาก 

 ที่เกบ็จักรยานจะถูกก าหนดไว้ในบริเวณต่างๆ เช่น บริเวณทางเข้าพ้ืนที่นันทนาการ เป็นต้น 

5.  ลดผลกระทบที่เกดิจากพ้ืนที่จอดรถ 

การจัดพ้ืนที่จอดรถให้อยู่พ้ืนที่ควบคุมและ การสร้างการเข้าถึงพ้ืนที่ โดยการเดินเท้าและจักรยานท าให้

สามารถลดบทบาทของรถยนต์และลดปริมาณพ้ืนที่จอดรถลงได้ อย่างไรกต็ามที่จอดรถกยั็งเป็นสิ่งจ าเป็น เพียงแต่การ

ออกแบบควรมกีารปรับลดผลกระทบของที่จอดรถทั้งในด้านสภาพแวดล้อมและความสวยงาม 

  แนวทางการออกแบบ  

 การใช้พ้ืนที่สเีขยีวและทางเดนิเท้าเป็นตวัช่วยในการแบ่งขนาดพ้ืนที่จอดรถขนาดใหญ่ให้เป็นพ้ืนที่ย่อย

ที่มขีนาดเลก็ลง ซึ่งจะท าให้เกดิความน่าใช้งานมากขึ้น และลดทอนขนาดของพ้ืนที่ดาดแขง็ขนาดใหญ่

ซึ่งเกบ็กกัความร้อนและไม่ดูดซึมน า้ 

 การปลูกต้นไม้เป็นแนวเพ่ือบงัสายตาจากที่จอดรถ 

 การปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่จอดรถ และเพ่ือให้เกดิความน่าใช้งานมากย่ิงขึ้น 

6. สร้างพ้ืนที่เปิดโล่ง (Open Space) 

 พ้ืนที่เปิดโล่งเป็นพ้ืนที่ที่รองรับกจิกรรมประเภทการพักผ่อน นันทนาการ การพบปะทางสงัคม รวมถงึสามารถ

เป็นพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาตด้ิวย พ้ืนที่เปิดโล่งที่ดนีั้นสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าพึงพอใจทั้งนี้ ยังหมายรวมถึง

ทางสญัจรได้อกีด้วย 

 แนวทางการออกแบบ  

 พ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือการพักผ่อน นันทนาการ และการพบปะทางสงัคม จะถูกจัดให้เป็นพ้ืนที่ส่วนกลาง อยู่

ในบริเวณศูนย์กลางของพ้ืนที่กจิกรรม โดยมีขนาดแตกต่างกนัตามความหนาแน่นของการใช้งานของ

แต่ละพ้ืนที่ และมกีารเข้าถงึได้สะดวกโดยเฉพาะส าหรับคนเดนิเท้า 

 พ้ืนที่ธรรมชาติซึ่งเป็นพ้ืนที่เปิดโล่งที่มีอยู่เดิมจะถูกปรับปรุงให้เข้าถึงได้ง่ายและเหมาะกับการใช้

ประโยชน์ด้านการพักผ่อน นันทนาการ และการพบปะทางสงัคม  

 เครือข่ายพ้ืนที่เปิดโล่งจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยทางสัญจร โดยเฉพาะเส้นทางคนเดินเท้าและเส้นทาง

จักรยาน  
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7. เน้นการสร้างพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ 

 เนื่องจากแหล่งพุน า้ร้อน เป็นพ้ืนที่ที่มคีวามเหมาะสมเป็นแหล่งให้ความรู้ทางธรณวีิทยาแก่บุคคลทั่วไป ดังนั้น

ในการออกแบบจึงควรมุ่งเน้นในการสร้างเสริมบรรยากาศในลักษณะเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ที่ช่วยให้ความรู้และปลูกฝังความ

ใฝ่รู้ให้เกดิกบัผู้คนทั้งโดยรู้ตวัและไม่รู้ตวั  

   แนวทางการออกแบบ  

 ใช้ป้ายหรือสื่ออื่นๆ เพ่ือให้ความรู้ เกี่ยวกบัสภาพแวดล้อม โดยจัดวางสอดแทรกอยู่ในพ้ืนที่เปิดโล่ง เช่น 

ป้ายบอกชื่อต้นไม้ ป้ายแสดงอณุหภมูแิละสภาพภมูอิากาศ ป้ายแสดงแผนผังระบบนิเวศน์ของพ้ืนที่ เป็น

ต้น 

 เลือกใช้พันธุไ์ม้ท้องถิ่น เพราะนอกจากจะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาแล้ว ยังสามารถให้

ความรู้ เกี่ยวกบัชนิด ลักษณะ คุณสมบตั ิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของพืชท้องถิ่นได้อกีด้วย 

8. ป้ายและ Street Furniture 

 ป้ายและ Street Furniture เป็นองค์ประกอบที่สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองการใช้งานของผู้คนให้มีความสะดวก

ปลอดภัย และยังสร้างความสวยงามให้กบัทางสญัจรอกีด้วย 

   แนวทางการออกแบบ  

 ป้ายและ Street Furniture ต้องมรีปูแบบและขนาดเหมาะสมกบัการใช้งานของผู้คน และสร้างทศันียภาพ

ที่ดใีห้กบัทางสญัจร 

 จ านวนของป้ายและ Street Furniture ต้องมเีพียงพอแต่ไม่มากเกนิไปจนก่อให้เกดิความสบัสนและแออดั 

 ต าแหน่งของป้ายและ Street Furniture ต้องส่งเสริมการใช้งานและไม่กดีขวางทางสญัจร 

 เลือกใช้วัสดุที่คงทนและหาได้ง่ายในท้องถิ่น เพ่ืออายุการใช้งานที่ยาวนาน และลดค่าใช้จ่ายและเวลาใน

ขั้นตอนการจัดหา 
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บทคดัย่อ 

ด าเนินปลูกทดสอบและคัดเลือกข้าวโพดเล้ียงสัตว์สายพันธุ์แท้ภายใต้โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา 

(University of Phayao Maize Improvement, UPMI) ด าเนินการตามวิธีการปรับปรุงพันธุ์มาตรฐานตั้งแต่ฤดูแล้ง ปี 2557 เป้าหมายเพ่ือ

พัฒนาพันธุ์ลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูงและสามารถปรับตัวได้ดีในจังหวัดพะเยา จนได้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์สายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพและลักษณะ

ทางการเกษตรที่ดีจ านวน 18 สายพันธุ์ (UPF1- UPF18) น ามาปลูกผสมกับตัวทดสอบจ านวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ UPFT1, UPFT2 และ 

UPFT 3 ในฤดูแล้ง ปี 2557 ได้คู่ผสมจ านวน 50 คู่ผสม ปลูกทดสอบผลผลิตเบื้ องต้นในฤดูปลายฝน ปี 2557 เปรียบเทยีบกับพันธุ์การค้า 

(UPF0151) พบว่า จ านวนคู่ผสมที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์การค้าอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ ได้แก่ คู่ผสม UPF0103, UPF0109, 

UPF0111, UPF0114, UPF0120 มีค่าเท่ากับ 2,161, 2,186, 2,146, 2,422 และ 2,364 กก./ไร่ ตามล าดับ ขณะที่พันธุ์การค้าให้

ผลผลิตเพียง 2,124 กก./ไร่  

 

ค าส าคญั: ข้าวโพดไร่  ปรับปรงุพันธุลู์กผสม ผลผลิต 

 

Abstract 

 The evaluation and selection of field corn were aimed to develop inbred lines in University of Phayao Maize Improvement 

(UPMI) project. Basicly, the standard breeding protocol was initiated in 2014 dry season. Certainly, a goal of the project is to 

develop F
1 
hybrid with high yield and good adaptable in Phayao. Afterwards, the eighteen inbred lines (UPF1-UPF18) were released 

with good performance expressed in several agronomic characters. Then preliminary F
1
 hybrid development crossing with three testers 

(UPFT1, UPFT2 and UPFT3) was conducted in 2014 dry season by topcross methods. Finally, a hundred and fifty F
1
 hybrids were 

derived. Then, yield trial evaluation was performed in 2014 late rainy season comparing with check variety. For yield performances, 

the results showed that most of crosses were highly significanted higher than check. Namely, the five best crosses were UPF0103, 

UPF0109, UPF0111, UPF0114 and UPF0120 (2,161, 2,186, 2,146, 2,422 and 2,364 kg./rai, respectively), while check 

variety gave only 2,124 kg./rai. 

 

Keywords: Corn, F
1
 hybrid improvement, Yield 

 

บทน า 

ข้าวโพดเลี้ ยงสตัว์ (Corn) เป็นพืชเศรษฐกจิที่ส  าคัญของประเทศไทย โดยที่สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวโพด

เลี้ ยงสตัว์ระบุว่าปีเพาะปลูก 2555 - 2556 มีพ้ืนที่ปลูกทั้งประเทศประมาณ 7.194 ล้านไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 0.656 

ล้านไร่ หรือลดลง 8.36% แต่ผลผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 4.813 ล้านตัน ทั้งนี้ เนื่องจากความส าเรจ็ในการวิจัย และพัฒนาเมลด็

พันธุข้์าวโพดลูกผสมที่มศีักยภาพในการผลิตสงู (สมพร, 2555) ส าหรับการผลิตข้าวโพดเพ่ือป้อนตลาดในยุคปัจจุบันไม่
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สามารถเพ่ิมพ้ืนที่การเพาะปลูกได้ เนื่องจากมีข้อจ ากดัในการใช้พ้ืนที่ ดังนั้น การที่จะเพ่ิมผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสตัว์ให้มี

ผลผลิตต่อไร่ที่เพ่ิมขึ้นจึงจ าเป็นต้องมกีารพัฒนาพันธุข้์าวโพดออกมาใหม่อยู่อย่างสม ่าเสมอ ซึ่งต้องทนัต่อสถานการณ์การ

เปล่ียนแปลงและเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกบัพ้ืนที่เพาะปลูก ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา 

จึงมแีนวคดิที่พัฒนาพันธุข้์าวโพดเล้ียงสตัว์ลูกผสม (F
1
 hybrid) ที่มลัีกษณะทางการเกษตรที่ดีและมีศักยภาพการปรับตัว

ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศได้เป็นอย่างด ีโดยมขีอบเขตงานวิจัยคร้ังนี้  คอื 1) ศึกษาและพัฒนาเชื้ อพันธุกรรม

เพ่ือประเมนิศักยภาพสายพันธุแ์ท้ที่มลัีกษณะทางกายภาพที่ด ีเพ่ือใช้เป็นสายพันธุพ่์อแม่ส าหรับสร้างลูกผสม ที่สามารถใน

การปรับตัวได้ดีบนพ้ืนที่สงู 2) ศึกษาและประเมินพันธุลู์กผสม ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพันธุ์ลูกผสมบนพ้ืนที่สูง 

สถานที่ท าการวิจัย ณ แปลงวิจัย คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 65000 

และแปลงระดบัเกษตรกรบ้านถ า้ ต าบลบ้านถ า้ อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 56120 ระยะเวลาการท าการวิจัย เริ่มท า

การวิจัยตั้งแต่ฤดูแล้งปี 2557 สิ้นสดุการวิจัยฤดูปลายฝนปี 2559 

 

วิธีการศึกษา 

การคดัเลือกและผสมพันธุ:์ ปลูกทดสอบสายพันธุแ์ท้ (Inbred lines) และคดัเลือกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์สายพันธุแ์ท้

ภายใต้โครงการปรับปรุงพันธุข้์าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Maize Improvement, UPMI) 

ด าเนินการตามวิธกีารปรับปรงุพันธุม์าตรฐานตั้งแต่ฤดูแล้ง ปี 2557 เป้าหมายเพ่ือพัฒนาพันธุลู์กผสมที่ให้ผลผลิตสงูและ

สามารถปรับตัวได้ดีในเขตบนพ้ืนที่สงู จนได้ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ที่มีศักยภาพและลักษณะทางการเกษตรที่ดีจ านวน 18 

สายพันธุ ์(UPF1- UPF18) น ามาปลูกทดสอบคู่ผสมโดยมีตัวทดสอบคู่ผสม 3 สายพันธุ ์ได้แก่ UPFT1 UPFT2 และ UPFT3 

ในฤดูแล้ง ปี 2557 ได้คู่ผสมจ านวน 50 คู่ผสม ปลูกทดสอบผลผลิตในฤดูปลายฝนปี 2557 เปรียบเทยีบกบัพันธุก์ารค้า 

การวางแผนการทดลองและการดูแลรักษา: ปลูกทดสอบผลผลิตพันธุล์ูกผสมจ านวน 50 คู่ผสมเปรียบเทยีบ

เบื้องต้นกบัพันธุก์ารค้า (UPF0151) ท าการวางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized complete block design) 

จ านวน 2 ซ า้ 5 แถวต่อแปลงย่อย แต่ละแถวยาว 4 เมตร บันทกึข้อมูลลักษณะทางการเกษตรและลักษณะส าคัญพันธุ์

ลูกผสม การปลูกและการดูแลรักษาใช้ระยะปลูก 25 x 75 ซม. ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน 15-15-15 อตัรา 50 กก./ไร่ และเมื่อ

ข้าวโพดอายุ 4 สปัดาห์ ใส่ปุ๋ย 46-0-0 อตัรา 30 กก./ไร่ ป้องกนัและก าจัดวัชพืชโดยการฉีดพ่นสารเคมีควบคุมวัชพืช

ก่อนงอก ให้น า้ทนัทหีลังจากปลูกท าการถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนใช้ R-Program 

version R 2.11.0 (R development core team, 2010) ตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยวิธจีัดกลุ่ม (DMRT) 

การบนัทกึข้อมูลลักษณะส าคญัทางพืชไร่: ประกอบด้วย 1) ลักษณะทางสณัฐานวิทยา 2) องคป์ระกอบผลผลิตที่

ส  าคัญ ได้แก่ ผลผลิตต่อไร่ วันสลัดละอองเกสร 50% วันออกไหม 50% ความสูงต้นและฝัก ลักษณะเปลือกหุ้มเมล็ด 

ความดกของฝัก ความยาวฝัก การติดเมลด็เตม็ถึงปลายฝัก เส้นผ่าศูนย์กลางฝัก ลักษณะการเกดิโรคทางใบ คะแนนการ

หักล้ม และระบบราก เป็นต้น 

 

ผลการศึกษา 

จากการปลูกทดสอบผลผลิตเบื้องต้นข้าวโพดจ านวน 50 คู่ผสม เปรียบเทยีบกบัพันธุก์ารค้า พบว่า คู่ผสมส่วน

ใหญ่มลัีกษณะทางการเกษตรที่ส  าคญัดกีว่าพันธุเ์ปรียบเทยีบการค้าอย่างมีนัยส าคัญอย่างย่ิง กล่าวคือ คู่ผสมที่ให้ผลผลิต

ต่อไร่สงูที่สดุ คือ UPF0114 เท่ากบั 2,422 กก./ไร่ ขณะที่เปรียบเทยีบพันธุก์ารค้า เท่ากบั 2,124 กก./ไร่ ส าหรับวัน

ปล่อยละอองเกสร และวันออกไหมของคู่ผสม พบว่า อยู่ในช่วงที่เท่ากนั 54 - 61 วัน ขณะที่คู่ผสมที่ให้คะแนนเปลือกหุ้ม

ฝักดีที่สดุ คือ UPF0104 เท่ากับ 4.5 ในส่วนของลักษณะฝักดก พบว่า คู่ผสม UPF0101 มีจ านวนฝักต่อต้นสูงที่สุด 

เท่ากบั 1.5 ฝกั/ต้น ขณะที่พันธุเ์ปรียบเทยีบการค้า เท่ากบั 1 ฝกั/ต้น นอกจากนี้ ในส่วนขององค์ประกอบผลผลิตของฝัก 

ได้แก่ ความยาวฝกั ความยาวส่วนตดิเมลด็ เส้นผ่านศูนย์กลางฝัก และจ านวนเมลด็ต่อแถว คู่ผสมที่มีความยาวฝักดีที่สดุ 

คอื UPF0145 เท่ากบั 21.7 ซม. (พันธุก์ารค้า เท่ากบั 20.5 ซม.) ขณะที่ความยาวส่วนติดเมลด็ คือ UPF0119 เท่ากบั 

21.1 ซม. (พันธุก์ารค้า เท่ากบั 19.7 ซม.) ในส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางฝกั คอื UPF0114 เท่ากบั 2.7 ซม. (พันธุก์ารค้า 
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เท่ากบั 2.6 ซม.) และจ านวนเมลด็/แถว คือ UPF0103 เท่ากบั 43.6 เมลด็/แถว (พันธุก์ารค้า เท่ากบั 38.2 เมลด็/

แถว) นอกจากนี้ยังได้มกีารบนัทกึลักษณะการเกดิโรคทางใบเพ่ือประกอบการประเมนิความต้านทานโรคของคู่ผสม ได้แก่ 

โรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคใบไหม้แผลเลก็ พบว่า ทุกคู่ผสมให้คะแนนความต้านทานโรคค่อนข้างดีและใกล้เคียงกนัมี

ค่าเฉล่ีย เท่ากับ 5 คะแนน นอกจากนี้ ยังให้คะแนนการหักล้มทั้งของต้น และรากที่ใกล้เคียงกันเฉล่ีย คือ 5 และ 4 

ตามล าดบั (Table 1) 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการปลูกทดสอบสายพันธุ์แท้และคัดเลือกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ภายใต้โครงการปรับปรุงพันธุ์

ข้าวโพดมหาวิทยาลัยพะเยา (University of Phayao Maize Improvement, UPMI) เป้าหมายเพ่ือพัฒนาพันธุลู์กผสมที่

ให้ผลผลิตสงูและสามารถปรับตวัได้ดใีนบนพ้ืนที่สงู จนได้ข้าวโพดสายพันธุแ์ท้ที่มศีักยภาพและลักษณะทางการเกษตรที่ดี

จ านวน 18 สายพันธุ ์(UPF1-UPF18) ปลูกและผสมพันธุเ์พ่ือสร้างลูกผสมเบื้องต้นโดยวิธสีายพันธุผ์สมกบัตัวทดสอบ 

ได้คู่ผสมจ านวน 50 คู่ผสม ปลูกเปรียบเทยีบเบื้องต้นกบัพันธุก์ารค้า พบว่า ลักษณะทางการเกษตรที่ส  าคัญทางพืชไร่นั้น 

คู่ผสมที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นให้ค่าที่ดกีว่าพันธุก์ารค้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยเฉพาะผลผลิตต่อไร่ซึ่งคู่ผสม UPF0114 

ให้ค่าสงูที่สดุเท่ากบั 2,422 กก./ไร่ ซึ่งมากกว่าพันธุเ์ปรียบเทยีบการค้าเท่ากบั 2,124 กก./ไร่ อย่างไรกต็ามแม้ว่าผลที่ได้

ในแต่ละลักษณะทางการเกษตรที่เกดิขึ้นนั้นเมื่อพิจารณาแล้วเหน็ได้ว่าให้ค่าที่ต ่ากว่าที่ปลูกเป็นพันธุก์ารค้าในปัจจุบันอยู่

มากกต็าม ซึ่งนั่นเป็นสาเหตอุนัเนื่องด้วยมาจากเป็นการประเมนิน า้หนักผลผลิตที่ความชื้น 14% อกีทั้งความอุดมสมบูรณ์

ของดินที่ค่อนข้างต ่าเปรียบกับเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขาจึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการแสดงออกของข้าวโพด ขณะที่ความ

แตกต่างที่ได้รับระหว่างวิธีการสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบ พบว่า ยังมีความแตกต่างอยู่ในหลาย ๆ คู่ผสมของแต่ละ

ลักษณะซึ่งทั้งนี้ แสดงให้เหน็ว่ายังมีผลของ maternal effect เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกนัซึ่งเป็นเร่ืองของการจัด heterotic 

group ที่ยังไม่ชัดเจนโดยเฉพาะเร่ืองของวันออกดอกซึ่งสามารถน าผลที่ได้ไปพิจารณาในการทดลองคร้ังต่อไป สอดคล้อง

กบัรายงานของ ชูศักดิ์ (2555), กฤษฎา (2546), ไพศาล (2527) และสทุศัน์ (2553) ที่ว่าส่วนมากมักนิยมแบ่งกลุ่ม

สายพันธุแ์ท้ออกเป็นกลุ่มๆ โดยคัดเลือกสายพันธุท์ี่มีลักษณะและวันออกดอกใกล้เคียงกนัและควรอยู่ต่างกลุ่ม heterotic 

group กนัด้วย ดงันั้น จากผลการทดลองคร้ังนี้ท าให้ได้ทราบแนวโน้มของสายพันธุท์ี่มีศักยภาพที่ดี และมีแนวโน้มในการ

สร้างลูกผสมที่ดต่ีอไปในอนาคต ขณะเดยีวกนัยังสามารถใช้แก้ปัญหาเร่ืองของการจัด heterotic group ในการทดลองครั้ง

ต่อไปได้เป็นอย่างด ี 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยครั้งนี้ มิอาจจะส าเรจ็ลงได้เลยถ้าปราศจากการสนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายประกอบด้วยโครงการพัฒนา

นักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และบริษัท นครไทย ครอปส ์

(NT. Crops Co., ltd) ที่ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้สนับสนุนสถานที่ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและ

ข้าวฟ่างแห่งชาตทิี่ได้สนับสนุนเชื้อพันธกุรรมข้าวโพดในการวิจัยคร้ังนี้ส  าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 362 – 

 

 



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

- 363 – 

 

 



กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 364 – 

 

 



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

- 365 – 

 

เอกสารอา้งอิง 

กฤษฎา สมัพันธารักษ์. (2546). ปรับปรงุพันธุพื์ช: พ้ืนฐาน วิธกีาร และแนวคดิ. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

กรงุเทพฯ. 237 หน้า. 

ชูศักดิ์ จอมพุก. (2555). กฎหมายและการปรับปรงุพันธุพื์ช. เอกสารประกอบการฝึกอบรม เรื่อง หลักการปรับปรุงพันธุ์

พืช. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน นครปฐม, 23 

สงิหาคม 2555. หน้า. 36 - 54.  

ไพศาล เหล่าสวุรรณ. (2527). หลักการปรับปรงุพันธุพื์ช. โรงพิมพ์ไทยน า, สงขลา. 320 หน้า.  

สทุศัน์ ศรีวัฒนพงศ์. (2553). การปรับปรงุพันธุพื์ช. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรงุเทพฯ. 259 หน้า. 

สมพร อศิวิลานนท.์ (2555). การผลิตข้าวโพดไทยกบัปัจจัยเสี่ยงด้านอุปทานผลผลิต. เอกสารประกอบการประชุมเวที

ระดมความเห็นการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์. โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ. 27 

กรกฎาคม 2555. หน้า. 76 - 90.  

R Development Core Team. (2010). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN3-900051-07-0. Available from: http:://www.R-

project.org/[2013 June 21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 366 – 

 

การประเมินการปล่อยคารบ์อนไดออกไซดต์ลอดวฏัจกัรชีวิตของเช้ือเพลิงชีวมวลอดัแท่ง 

ประพิธาร์ิ ธนารักษ์
1*
  พิสิษฏ ์มณีโชติ

1
  วิกานต์ วันสูงเนิน

1
  บงกช ประสิทธิ์

1 
และ ศักย์ชัย เพชรสวุรรณ

2
 

 

Life Cycle Assessment for Biomass Briquette 

Prapita Thanarak
1*
, Pisit Maneechot

1
, Wikarn Wansungnern

1
, Bongkot Prasit

1
 and Sakchai Phetsuwan

2 

 

1
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลยันเรศวร อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 65000 

2
คณะคุรศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก 65000 

1
School of Renewable Energy Technology (SERT), Naresuan University, Muang, Phitsanulok, 65000 

2
Faculty of Education, Pibulsongkram Rajabhat University, Muang, Phitsanulok, 65000 

*Corresponding author. E-mail: Prapitat@nu.ac.th  

 

บทคดัย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการประเมินการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเคร่ืองอัดแท่งเช้ือเพลิงชีวมวลก าลังการผลิต 1500 กิโลกรัม/วัน 

โดยใช้การประเมินวัฏจักรชีวิตตาม ISO 14040 ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรปู การอบแห้ง การบรรจุ และการ

จ าหน่าย ผลการวิจัยพบว่ามีปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 1.772 tCO
2
eq/day แนวทางในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมคือ 

พัฒนาเตาเผ่าถ่านที่มีประสทิธภิาพสงูและน าเศษถ่านที่เหลือจากการจ าหน่ายมาอดัแท่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้  

 

ค าส าคญั: การประเมินวัฏจักรชีวิต  เคร่ืองอดัแท่งเช้ือเพลิงชีวมวล  คาร์บอนไดออกไซด์ 

 

Abstract 

 This paper presents carbondioxide emission assessment for biomass briquette with capacity 1,500 kg/day. Life cycle 

assessment as the ISO 14040 was applied in this study which covered from transportation, preparation, forming, drying, packaging 

and distribution. The results showed total CO
2
 emission for biomass briquette was 1.772 tCO

2
eq/day. Guideline to reduce an 

environment impact was to develop of high efficiency charcoal kiln and take waste charcoal from selling to briquettes that can be 

reduce CO
2
 emission. 

 

Keywords: Life Cycle Assessment, Briquette Biomass, Carbondioxide 

 

บทน า 

  การใช้พลังงานเชื้ อเพลิงของภาคครัวเรือนยังนิยมใช้ถ่านและฟืนเป็นเชื้ อเพลิงหลัก ซึ่งกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและส่งอนุรักษ์พลังงานได้รายงานว่าปี 2555 มกีารใช้ถ่านเพ่ือเป็นเชื้อเพลิงอยู่ที่ 3,095 กโิลตันน า้มันดิบ และใช้

ฟืนเป็นเชื้ อเพลิงอยู่ที่ 3,064 กิโลตันน า้มันดิบ คิดเป็นร้อยละ 27.92 และ 27.64 ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในภาค

ครัวเรือน [1] ประกอบกบัพ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบส าหรับฟืนและถ่านได้ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 

31.57 ของพ้ืนที่ในประเทศ [2] การศึกษาความเป็นไปได้ในการน าพลังงานทดแทน มาใช้ประโยชน์เป็นสิ่งจ าเป็นและ
เร่งด่วน ประเทศไทยมวีัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรและวัชพืชต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ในด้านพลังงาน

เพ่ือทดแทนฟืนและถ่านโดยเฉพาะประชาชนในชนบท จะท าให้มเีชื้อเพลิงใช้ในราคาถูก และเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้

เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายทางด้านพลังงาน รวมถึงในระดับมหภาคยังจะสามารถช่วยลดปริมาณการปล่อยกา๊ซเรือน

กระจกที่มีผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตในภาคการเกษตรลงได้ ปัจจุบันได้มีการวิจัยที่

ด าเนินการศึกษาเกี่ยวกบัเชื้อเพลิงเขยีวและถ่านอดัแท่งจากวัสดุหลายประเภท ทั้งจากวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรและ

วัชพืชต่างๆ ของเสียจากภาคอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการอดัเชื้ อเพลิงที่มีส่วนในการเพ่ิมการใช้

พลังงาน 
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 ด้วยเหตนุี้ จึงท าให้เกดิแนวคดิในการวิจัยเรื่องการประเมินวัฎจักรชีวิตของเครื่องอดัแท่งเชื้ อเพลิงชีวมวลเพ่ือให้

ทราบปริมาณการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซดห์รือกา๊ซเรือนกระจก ในตลอดวัฏจักรชีวิต ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การ

ผลิต ช่วงขั้นตอนก่อนการใช้งานและการก าจัดซาก แม้ว่าการน าชีวมวลที่เหลือทิ้งทางการเกษตรมาผลิตเป็นเชื้ อเพลิงนั้น 

ท าให้ภาพรวมนั้นอาจจะลดปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ เนื่องจากลดการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้ งทางการเกษตรลง แต่

ขั้นตอนระหว่างการกระบวนการผลิตเชื้ อเพลิงนั้นอาจก่อให้เกดิมลพิษในด้านอื่น เช่น มลพิษทางเสยีง หรือแม้แต่มลพิษ

ทางอากาศที่ยังไม่สามารถชี้ วัดได้ ด้วยเหตุนี้  จึงจ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์และประเมินวัฎจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่ง

เชื้ อเพลิงชีวมวล เพ่ือน ามาพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิต สู่ความยั่งยืนของพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ

ต่อไป บทความนี้น าเสนอเพียงการประเมนิการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดต์ลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวมวลอดัแท่ง 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  การประเมินการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ใช้หลักการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) คือ กระบวนการวิเคราะห์

และประเมนิค่าผลกระทบที่มต่ีอสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ ์โดยพิจารณาตั้งแต่การเกดิขึ้นและหมดอายุของ

ผลิตภัณฑ ์(Cradle to Grave) มีการระบุปริมาณพลังงานและวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงผลเสยีทปีล่อยสู่สิ่งแวดล้อม เพ่ือหาวิธี

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ ์ตามมาตรฐาน ISO 14040 การประเมนิวัฏจักรชีวิต ประกอบด้วย 4 ขั้น ตอน 

[3] ได้แก่ 1. การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา (Goal and Scope Definition) 2. การวิเคราะห์บัญชีรายการ 

(Life Cycle Inventory Analysis: LCI) 3. การประเมินผลกระทบ (Life Cycle Impact Assessment: LCIA) 4. การ

แปลผลการประเมนิวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Interpretation) ดงัรปูที่ 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 กรอบการด าเนินงานการประเมนิวัฏจักรชีวิต 

 

1. การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา 

 เป้าหมายของการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของเครื่องอัดแท่ง

เชื้อเพลิงชีวมวล ว่าขั้นตอนใดปล่อยคาร์บอนไดออกไซดอ์อกมากที่สดุ โดยใช้วิธกีารประเมินวัฏจักรชีวิต ประกอบด้วย 6 

ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการขนส่ง การเตรียมวัตถุดิบ การขึ้ นรูป การอบแห้ง การบรรจุ และขั้นตอนการจ าหน่าย ที่

ท าการศึกษา ณ โรงอดัถ่านชุมชนบ้านเขาน้อย ต าบลดงประค า อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีก าลังการผลิต  

1500 กโิลกรัมต่อวัน 

2. การวิเคราะหเ์พือ่ท าบญัชีรายการ          

 จัดท าบัญชีรายการข้อมูลและเกบ็ข้อมูลชนิดและปริมาณของสารขาเข้าและสารขาออกที่เกิดขึ้นในระบบ โดย

พิจารณาผลกระทบโดยตรงที่เกดิขึ้นจากการใช้ทรัพยากรพลังงานในการอดัแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นหลัก ส่วนผลกระทบที่

เกดิจากส่วนที่ไม่น ามาคิดเป็นผลกระทบรอง ในการมองภาพที่เกดิจากผลกระทบหลักจะท าให้สามารถมองเหน็ภาพของ

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของเคร่ืองอดัแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น [4] แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการค านวณ

การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา 

(Goal and Scope Definition) 

การวิเคราะห์เพ่ือท าบัญชีรายการ 

(Life Cycle Inventory Analysis) 

การก าหนดเป้าหมายและขอบเขตการศึกษา 

(Goal and Scope Definition) 

การแปลผล 

การประเมินวัฏจักรชีวิตและ

ประเมินการปรับปรุง  

(Life Cycle Interpretation) 

การใช้งาน 

- ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงให้เป็น

มิตรติ่สิ่งแวดล้อม 

- วางแผนกลยุทธเ์พ่ือการพัฒนา 

- ก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

- ประชาสมัพันธด้์าน การตลาด

เพ่ือสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลาก

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์มาจากแหล่งข้อมูลปฐมภมูิ ได้แก่ การเกบ็รวบรวมข้อมูลการใช้วัสดุและพลังงานที่ใช้ 

รวมทั้งจากการสอบถาม และจากแหล่งข้อมูลทุติยภมูิ เช่น ค่า Emission Factor น ามาจากฐานข้อมูลประเทศไทย ดังรูปที่ 

2 แสดงขอบเขตหน่วยการท างานของการประเมนิการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดข์องเคร่ืองอดัแท่งเชื้ อเพลิงชีวมวลในครั้ง

นี้  

3. การประเมินผลกระทบ 

 การประเมนิวัฏจักรชีวิตของเคร่ืองอดัแท่งเชื้ อเพลิงชีวมวลในงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะประเดน็การท าให้เกดิภาวะ

โลกร้อน จากกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้นไม่น าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในประเดน็อื่นมาร่วมประเมินด้วย โดยแปร

ข้อมูลจากบัญชีรายการ ให้อยู่ในรูปของผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการค านวณจากสมการ 1 โดยแสดงปริมาณการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซดใ์นหน่วยกโิลกรัมคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า (kgCO
2
eq) 

CO
2
 Emission = (EF x AD (                       ) 1) 

  โดยที่  CO
2
 Emission = ปริมาณการปล่อยกา๊ซ CO

2
 

      EF (Emission factor) = ค่าสมัประสทิธิ์การปล่อยกา๊ซ CO
2
 

      AD (Activity data) = ข้อมูลกจิกรรมการปล่อยกา๊ซ CO
2
 

 โดยค่า Emission Factor ใช้ฐานข้อมูลจากองคก์ารบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก )องคก์ารมหาชน ( [5] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ชนิดและปริมาณของสารขาเข้าและสารขาออก 

 

 

สารขาเขา้ กระบวนการ สารขาออก 

การเตรียมวัตถุดิบ 

- น า้มันดีเซล 

- ไฟฟ้า 

- น า้ประปา 

- แป้งมันส าปะหลัง 

- มลพิษทางอากาศ 

- วัตถุดิบ 

การขึ้นรปู 
- ไฟฟ้า 

- น า้มันเกยีร ์

- วัตถุดิบ 

- มลพิษทางอากาศ 

- เช้ือเพลิงอดัแท่ง 

การอบแห้ง 
- ไฟฟ้า 

- เช้ือเพลิงอดัแท่ง 

- มลพิษทางอากาศ 

- เช้ือเพลิงอดัแท่ง 

- น า้ 

การบรรจุ 
- น า้มันดีเซล 

- ถุงพลาสติก PP 

- มลพิษทางอากาศ 

- ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงอดั

แท่ง 

การจ าหน่าย 
- มลพิษทางอากาศ 

- ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงอดั

แท่ง 

- น า้มันดีเซล 

- ผลิตภณัฑเ์ช้ือเพลิงอดัแท่ง 

การขนส่ง 
- น า้มัน 

- ผงถ่านไม้ 

- มลพิษทางอากาศ 

- วัตถุดิบ 
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4. การแปลผลการประเมินวฏัจกัรชีวิต 

 เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการท าบัญชี แล้วท าการประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมที่เกดิขึ้นมา สรุป รวบรวม ตีความหมาย และแปลค่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นของผลิตภัณฑน์ั้นๆ 

ซึ่งข้อมูลที่ได้ท าให้ทราบว่าในช่วงใดของวัฏจักรชีวิตที่เกดิผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากที่สดุ โดยผลการประเมินวัฏจักร

ชีวิตแสดงในรปูคาร์บอนไดอออกไซดเ์ทยีบเท่า (kgCO
2
eq) 

 
ผลการศึกษา 

 การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์การประเมนิผลกระทบจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกดิขึ้นตลอดวัฏจักรชีวิตของ

เคร่ืองอดัแท่งเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งมกี าลังผลิต 1500 กโิลกรัมต่อวัน อายุโครงการ 5 ปี โดยใช้วิธกีารประเมินวัฏจักรชีวิต 

ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดงัต่อไปนี้  

1. ขั้นตอนการจดัหาวตัถุดิบ 

 ขั้นตอนการขนส่งเป็นการขนส่งถ่านไม้ด้วยรถกะบะบรรทุก 4 ล้อ ซึ่งปริมาณผลการเกบ็ข้อมูลของบัญชีรายการ 

ค่าสมัประสทิธิ์การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์และแหล่งที่มาของค่าสมัประสทิธิ์การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

แต่ละรายการของขั้นตอนการจัดหาวัตถุดบิ ดงัแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 บัญชีรายการและค่าสมัประสทิธิ์การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ 
 

รายการ หน่วย ปริมาณ 
ค่า EF 

(kgCO
2
eq/หน่วย) 

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ขนาดเลก็ น า้หนักบรรทุกสงูสดุ 7 ตัน 

วิ่งปกติ 50% Loading 
tkm 77.36 0.2681 

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ขนาดเลก็ น า้หนักบรรทุกสงูสดุ 7 ตัน 

วิ่งปกติ 0% Loading 
km 51.57 0.3111 

น า้มันดีเซล (ผลิต) kg 27.62 0.3282 

น า้มันดีเซล (เผาไหม้) L 32.49 2.7446 

ผงถ่านไม้ kg 1500 1.0054 

 

2. ขั้นตอนการเตรียมวตัถุดิบ 

 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบใช้เครื่องบดผงถ่านไม้ขนาด 3 HP และเครื่องผสมวัตถุดิบขนาด 3 HP ซึ่งการเกบ็

ข้อมูลเพ่ือท าบญัชีรายการ ค่าสมัประสทิธิ์การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ และแหล่งที่มาของค่าสมัประสทิธิ์การปล่อย

กา๊ซคาร์บอนไดออกไซดใ์นแต่ละรายการของขั้นตอนการเตรียมวัตถุดบิ ดงัแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 บัญชีรายการและค่าสมัประสทิธิ์การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 
 

รายการ หน่วย ปริมาณ 
ค่า EF 

(kgCO
2
eq/หน่วย) 

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ขนาดเลก็ น า้หนักบรรทุกสงูสดุ 7 ตัน วิ่งปกติ 

0% Loading 
km 7.14 0.3111 

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ขนาดเลก็ น า้หนักบรรทุกสงูสดุ 7 ตัน วิ่งปกติ 

50% Loading 
tkm 0.54 0.2681 

น า้มันดีเซล (ผลิต) kg 3.83 0.3282 

น า้มันดีเซล (เผาไหม้) L 4.5 2.7446 

ไฟฟ้า kWh 15.666 0.6093 

น า้ประปา-การประปาส่วนภมูิภาค m
3
 0.45 0.7043 

มันส าปะหลัง kg 75 0.0488 
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3. ขั้นตอนการข้ึนรูป 

 ขั้นตอนการขึ้นรปูใช้วิธกีารอดัเยน็แบบสกรเูกล่ียว โดยใช้ระบบไฮดรอลิคมมีอเตอร์ขนาด 5 HP ซึ่งการเกบ็

ข้อมูลเพ่ือท าบญัชีรายการ ค่าสมัประสทิธิ์การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด ์และแหล่งที่มาของค่าสมัประสทิธิ์การปล่อย

กา๊ซคาร์บอนไดออกไซดใ์นแต่ละรายการของขั้นตอนการขึ้นรปู ดงัแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 บัญชีรายการและค่าสมัประสทิธิ์การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นตอนการขึ้นรปู 
 

รายการ หน่วย ปริมาณ 
ค่า EF 

(kgCO
2
eq/หน่วย) 

ไฟฟ้า kWh 37.51 0.6093 

น า้มันเกยีร์ kg 4.4 0.8319 

 
4. ขั้นตอนการอบแหง้ 

 ขั้นตอนการอบแห้งใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทติย์แบบเรือนกระจก ซึ่งการเกบ็ข้อมูลเพ่ือท าบัญชีรายการ 

ค่าสมัประสทิธิ์การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด ์และแหล่งที่มาของค่าสมัประสทิธิ์การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ใน

แต่ละรายการของขั้นตอนการอบแห้ง ดงัแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 บัญชีรายการและค่าสมัประสทิธิ์การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นตอนการอบแห้ง 
 

รายการ หน่วย ปริมาณ 
ค่า EF 

(kgCO
2
eq/หน่วย) 

ไฟฟ้า kWh 0.99 0.6093 

 

5. ขั้นตอนการบรรจุ 

 ขั้นตอนการบรรจุใช้ถุงพลาสติก PP โดย 1 ถุงบรรจุเชื้ อเพลิงอดัแท่งได้ 9 ก้อน ซึ่งการเกบ็ข้อมูลเพ่ือท าบัญชี

รายการ ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแหล่งที่มาของค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดใ์นแต่ละรายการของขั้นตอนการบรรจุ ดงัแสดงในตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 บัญชีรายการและค่าสมัประสทิธิ์การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นตอนบรรจุ 
 

รายการ หน่วย ปริมาณ 
ค่า EF 

(kgCO
2
eq/หน่วย) 

ถุงพลาสติก PP kg 16.2 2.399 

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ขนาดเลก็ น า้หนักบรรทุกสงูสดุ 7 ตัน วิ่งปกติ 

0% Loading 
km 7.14 0.3111 

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ขนาดเลก็ น า้หนักบรรทุกสงูสดุ 7 ตัน วิ่งปกติ 

50% Loading 
tkm 0.12 0.2681 

น า้มันดีเซล (ผลิต) kg 3.83 0.3282 

น า้มันดีเซล (เผาไหม้) L 4.5 2.7446 

 

6. ขั้นตอนการจ าหน่าย 

 ขั้นตอนการจ าหน่ายเป็นการขนส่งเชื้ อเพลิงอดัแท่งด้วยรถกะบะบรรทุก 4 ล้อ ซึ่งการเกบ็ข้อมูลเพ่ือท าบัญชี

รายการ ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และแหล่งที่มาของค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซดใ์นแต่ละรายการของขั้นตอนการจ าหน่าย ดงัแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 บัญชีรายการและค่าสมัประสทิธิ์การปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ในขั้นตอนการจ าหน่าย 
 

รายการ หน่วย ปริมาณ 
ค่า EF 

(kgCO
2
eq/หน่วย) 

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ขนาดเล็ก น้าหนักบรรทุกสูงสุด 7 ตัน วิ่งแบบ

ปกติ 50% Loading 
tkm 7.14 0.2681 

รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ ขนาดเล็ก น้าหนักบรรทุกสูงสุด 7 ตัน วิ่งแบบ

ปกติ 0% Loading 
km 7.14 0.3111 

น า้มันดีเซล (ผลิต) kg 3.825 0.3282 

น า้มันดีเซล (เผาไหม้) L 4.5 2.7446 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด ์พบว่า ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซดใ์นขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ 

เตรียมวัตถุดิบ การขึ้นรูป การอบแห้ง การบรรจุ และการจ าหน่าย เท่ากบั 1643.119, 29.350, 26.515, 0.603, 

54.723และ 17.743 kgCO2eq/day ตามลาดบั ดงัแสดงในตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละขั้นตอนตลอดวัฏจักรชีวิต 
 

ขั้นตอน ปริมาณ  

(kgCO
2
eq/day) 

ตลอดวฏัจักรชีวิต  

(kgCO
2
eq/day) 

การจัดหาวัตถุดิบ 1643.119 

1772.054 

การเตรียมวัตถุดิบ 29.350 

การขึ้นรปู 26.515 

การอบแห้ง 0.603 

การบรรจุ 54.723 

การจ าหน่าย 17.743 

 

 ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบมีปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุดคือ 1643.119 kgCO
2
eq/day 

เนื่องจากวัตถุดิบคือผงถ่านไม้เป็นจ านวนมากถึง 1,500 กิโลกัรม และมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ คือ 1.181 

kgCO
2
eq/kg ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้ อเพลิงเขียวจากหญ้านวลน้อยมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 1.537 

kgCO
2
eq/kg [6] 
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บทคดัย่อ 

             งานวิจัยเร่ืองการปรับปรุงคุณสมบัติการทนแสงของหมึกพิมพ์ระบบพ่นหมึกด้วยคอลลอยด์ซิลิกามีวัตถุประสงค์เ พ่ือปรับปรุง

คุณสมบัติหมึกพิมพ์องิค์เจท็ทนแสงด้วยคอลลอยด์ซิลิกาและเพ่ือทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์อิงค์เจท็ที่ผสมกับคอลลอยด์ซิลิกาทางด้านการ

พิมพ์และการทนแสง โดยการทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารคอลลอยด์ซิลิกาที่ผสมลงในหมึกพิมพ์สีย้อม (dye) และเพ่ือน าไป

ทดสอบหาประสทิธภิาพด้านการพิมพ์และการทนแสง ในงานวิจัยนี้ จะผสมสารคอลลอยด์ซิลิกาในอัตราส่วนร้อยละ 0, 1 และ 2 ของน า้หนัก

หมึกพิมพ์ พบว่าสารคอลลอย์ซิลิกามีคุณสมบัติท าให้หมึกพิมพ์มีค่าความหนืดเพ่ิมขึ้น จากนั้นเมื่อน าไปพิมพ์บนกระดาษไม่เคลือบผิว พบว่า

หมึกพิมพ์ที่ผสมสารคอลลอยด์ซิลิกามีค่าความด าหมึก (density) เพ่ิมขึ้ น เมื่อน าไปทดสอบสภาพการทนแสง พบว่าการผสมสารคอลลอยด์ 

ซิลิการ้อยละ1 มีค่าความด าของหมึกลดลงน้อยที่สดุ และมีขอบเขตส ี(colour gamut) กว้างที่สดุ 

 

ค าส าคญั:  คอลลอยด์ซิลิกา การทนแสง การพิมพ์ระบบพ่นหมึก  สย้ีอม 

 

Abstract 

          This study into use of colloidal silica to improve the lightfastness ink for inkjet printing was aimed to make use absorption 

materials to improve inks which are easy fading and low printing quality. Colloidal silica was made from nano-silica which are 

distributing in bass water (pH >7). Colloidal silica was added in ink in different proportions between 0, 1, 2% w/w
ink

 and tested 

viscosity. The inkjet printing quality was tested with the printing test form on 80gsm uncoated paper with details 2,400 dpi using 

process colours (cyan, magenta, yellow and black). It was found that the printing quality was improved. Ink solution with colloidal 

silica was promising for the printing quality because of high density and high sharpness. When tested fading from light found that ink 

with colloidal silica at 1 % w/w
ink

 was appropriate proportions in ink because best printing quality due to high lightfastness, widest 

colour gamut and low Delta E*ab 

 

Keywords: colloidal silica, light fastness, inkjet, dyes toner 

 

ท่ีมาและความส าคญั 

การพิมพ์ระบบพ่นหมึกมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีมานานกว่า 100 ปี (โรงพิมพ์สโุขทยัธรรมาธริาช , 2542)  

เป็นการพัฒนาด้าน  การสร้างหยดและพ่นหมึก ลักษณะท่อพ่นหมึก และวัสดุต่างๆ ที่ใช้พิมพ์ระบบพ่นหมึก ระบบการ

พิมพ์แบบพ่นหมึกนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน  เนื่องจากความรวดเรว็ในการพิมพ์และการพิมพ์ลงบนวัสดุใดๆ ก็ได้ ซึ่ง

เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (ink-jet printer) สามารถพิมพ์ได้เรว็ถึง 300 เมตรต่อวินาท ีนอกจากนี้ ปัจจุบันเครื่องพิมพ์

แบบพ่นหมึกยังมีคุณสมบัติพิเศษให้การพิมพ์ที่ละเอยีดมากตัวอกัษรคมชัดและสะอาดจึงสามารถพิมพ์ลงบนพ้ืนที่ขนาด

เลก็ได้โดยหมึกไม่เลอะเทอะเปอะเป้ือนออกมาและพิมพ์บนวัสดุได้หลายประเภท เช่น การพิมพ์บาร์โค้ด  หมึกซึ่งเป็น

องค์ประกอบหนึ่งที่ท  าให้สามารถมองเหน็สื่อสิ่งพิมพ์เป็นสสีนัต่างๆ โดยอาศัยการพิมพ์ระบบต่างๆ เป็นตัวถ่ายทอดใน

หมึกพิมพ์มีองค์ประกอบส าคัญคือ สารให้สี ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ สีย้อม (dye) และผงสี (pigment) หมึกที่ใช้กับ
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เคร่ืองพิมพ์แบบพ่นหมกึเป็นหมกึผสมสารเคมแีบบฐานน า้ (water–base Inks) ระบบการพิมพ์พ่นหมึกบางครั้งอาจไม่ได้

คุณภาพงานพิมพ์ ตามที่ต้องการ เช่น สภีาพไม่ถูกต้อง หรือการซีดจางของหมกึพิมพ์ที่ใช้ มีความทนแสงต ่า อาจมีสาเหตุ

มาจากคุณภาพของหมกึพิมพ์ที่ใช้พิมพ์ ซึ่งงานพิมพ์ที่ได้รับแสงแดดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจะส่งผลท าให้เกดิการย่อย

สลายของชั้นสหีมกึพิมพ์จึงเกดิความซีดจาง (feding) เท่านั้นแต่อาจเปล่ียนเป็นสทีี่คล า้ขึ้น (darkening) หรือเปล่ียนเป็นสี

อื่นเลยกไ็ด้ (โรงพิมพ์สโุขทยัธรรมาธริาช, 2542) การป้องกนัแสงแดดบนงานพิมพ์ไม่ให้ซีดจางนิยมใช้สารให้สหีรือผงส ี

(pigment) ที่มีความทนทานต่อแสงแดดสงูๆ มาใช้ทดแทนผงสธีรรมดา แต่การผลิตหมึกพิมพ์ดังกล่าวใช้ต้นทุนในการ

ผลิตหมึกพิมพ์สูงมากกว่าหมึกปกติทั่วไป ดังนั้นคณะผู้ท างานวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้ตัวสารให้สีหมึกพิมพ์ที่มีความทน

แสงได้สงูๆ นั้น จึงเปล่ียนมาใช้สารคอลลอยด์ซิลิกาเป็นผลึก ไม่มีส ีไม่มีกลิ่น ไม่มีรส (นิตยา, 2550) จึงเป็นตัวช่วยดูด

ซับสใีนหมึกพิมพ์ เพราะมีรอยแตกรูพรูน (Parfitt G.D., 1983) อยู่ในเนื้ อ มีพ้ืนที่ผิวจ าเพาะ (specific sureface area) 

มีขนาดอนุภาคที่ละเอียดมากจึงมีพ้ืนที่ผิวจ าเพาะสูงเมื่อเทียบกับซิลิกาที่ได้จากแหล่งอื่นและสามารถใช้ประโยชน์ใน

อุตสาหกรรมยาเครื่องส าอางเป็นสารขัดถู สารดูดความชื้ น  เป็นสารเพ่ิมความหนืด ใช้เป็นสารเคลือบหรือสารตั้งต้นได้ 

(ทวิาสวัสดิ์, 2553) เพ่ือช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพในการต้านทานการเปล่ียนแปลงของส ีเพ่ือรักษาคุณภาพของงานพิมพ์ด้าน

ความทนแสงได้นานขึ้น 

 

วิธีการ 

            การปรับปรงุคุณสมบตักิารทนแสงหมกึพิมพ์ระบบพ่นหมกึด้วยคอลลอยดซ์ิลิกาประกอบด้วยสารเคมีที่ใช้ในการ

ผสมการทดสอบด้านการพิมพ์และความทนแสงในอตัราส่วนการเตรียมสย้ีอม (dye) สไีซแอน (C), สมีาเจนต้า (M), สี

เหลือง (Y), สดี า (K)  การเตรียมสารคอลลอยดซ์ิลิกา ที่ร้อยละ 0, 1 และ 2  ของน า้หนักหมึก ท าการผสมสารเคมีโดย

ใช้เครื่องมือคนสารเคมีให้เข้ากนั 5 นาท ีจากนั้นน าไปวิเคราะห์วัดค่าความหนืดของหมึกพิมพ์ เพ่ือน าหมึกพิมพ์ที่ผสม

ตามสดัส่วนนั้นมาเติมลงในตลับหมึกเปล่าโดยใช้สริ๊งฉีดยา กรอกบรรจุแล้วน าตลับหมึกมาใส่ในเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น

Stylus T13x เพ่ือที่จะได้ท าการพิมพ์ทดสอบโดยใช้แผ่นทดสอบ (GATF Digital Test Form) พิมพ์บนกระดาษไม่เคลือบ

ผิวขนาด A4 จากนั้นน าไปวิเคราะห์คุณภาพดูจากค่าความด า (density) จากนั้นน าไปทดสอบการทนแสงโดยใช้เครื่อง

จ าลองทดสอบสภาพการซีดจาง (light fastness) โดยใช้หลอดไฟซีนอนมีความสว่างที่ 1,000 วัตถ์  ที่อุณหภมูิ 50 องศา

เซลเซียส เพ่ือทดสอบการทนแสงเป็นเวลา  2 วัน 6  ชั่วโมง จากนั้นน ามาวิเคราะห์การเปรียบเทยีบค่าความแตกต่างค่า

ความด า (delta density) และค่าขอบเขตส ี(color gamut) โดยใช้เคร่ืองมอืสเปกโทรโฟโตมเิตอร์ช่วยในการวดัค่าความด า

ใช้โปรแกรม  profile maker 5.0 สร้างขอบเขตส ี(colour gamut) จากนั้นกน็ าไปเปรียบเทยีบวิเคราะห์เพ่ือดูความเข้ม

และการซีดจางของหมกึพิมพ์ที่ผสมสารคอลลอยดซ์ิลิกาของระบบพ่นหมึกว่ามีการเปล่ียนแปลงไปในทศิทางที่ท าให้สเีข้ม

ขึ้นหรือเกดิการซีดจาง 

 

ผลการทดลอง 

            เมื่อท าการผสมสารคอลลอยดซ์ิลิกาลงในหมกึองิคเ์จท็ของอตัราส่วนการผสมร้อยละต่างๆ ท าให้มค่ีาการ 

เปล่ียนแปลงของหมกึ ดงันี้  
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ค่าความหนืดของหมึกพมิพ ์             

                       

 
รูปท่ี 1 กราฟแสดงค่าความหนดืของหมกึพิมพ์ C M Y K ที่ของอตัราส่วนการผสมร้อยละต่างๆ 

 

            จากภาพที่ 1  กราฟค่าความหนืดที่อตัราส่วนร้อยละ 0, 1 และ 2 สดี า (K) มีค่าความหนืดเพ่ิมขึ้น 200 

centipoises (cps) สีฟ้า (C) มีค่าความหนืดเพ่ิมขึ้น ลดลงและคงที่ที่ 10 cps สม่ีวงแดง (M) มีค่าความหนืดลดลง 

เพ่ิมขึ้น และคงที่ที่ 60 cps สเีหลือง (Y) ค่าความหนืดเพ่ิมขึ้น ลดงลง และคงที่ที่10 cps พบว่ามีค่าความหนืดของ 

หมกึพิมพ์ฐานน า้ที่ปกตอิยู่ประมาณ 2 – 8 cps จึงเกดิขึ้นเพราะสฟ้ีา สม่ีวงแดง และสเีหลือง เมื่อเตมิสารคอลลอยดซ์ิลิกา

ลงไปท าให้น า้ที่มอียู่ในซิลิกาเพ่ิมขึ้นจึงท าให้หมึกมีความเจือจางและมีความหนืดของสฟ้ีา สม่ีวงแดง และสเีหลืองต่างกนั

ไปซึ่งไม่เหมือนกบัสดี าเพราะว่าสดี าอาจจะเป็นผงสีเมื่อเติมสารคอลลอยด์ซิลิกาที่มีอนุภาคเลก็และเป็นสารแขวนลอยมี

การกระจายตัวอยู่ในน า้มีพ้ืนที่ผิว 50 – 270 ตารางเมตรต่อกรัม และมีรูพรุนท าให้ซิลิกาเข้าไปช่วยในการดูดจับสใีน 

หมึกพิมพ์จึงท าให้ต่างคนต่างมีขั้วและเกดิพันธะไฮโดรเจน (H bone) ประกอบด้วยการเกดิพันธะของธาตุไฮโดรเจน 

ฟลูออไรด์ ออกซิเจน และไนโตรเจน (H, F, O, N) จึงเกดิโมเลกุลที่ท าให้มีความต้านแรงเฉือนในค่าความหนืดที่มี

อตัราส่วนการผสมร้อยละ 2 จึงมค่ีาความหนืดมากที่สดุ 

ค่าสกรีนเมด็บวม TVI  

           เมื่อน าหมกึที่ผสมคอลลอยด์ซิลิกานั้นมาท าทดสอบการพิมพ์บนกระดาษปอนด์ไม่เคลือบผิวขนาด A4 โดยที่ไม่

ผ่านการทดสอบการทนแสง และผ่านการทดสอบการทนแสงโดยใช้เครื่ องจ าลองสภาพการซีดจางด้วยแสง  

(light fastness) จ าลองสภาพการโดนแดดที่ระยะเวลา 2 วัน 6 ชั่วโมง น ามาวิเคราะห์ประสทิธภิาพของเมด็สกรีนบวม 

(tone value increase) ดงันี้        
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ไม่ผ่านการทดสอบการทนแสง 

 
 

รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมด็สกรีน (TVI) ไม่ผ่านการทดสอบการทนแสง 

 

จากภาพที่ 2  กราฟแสดงค่าการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมด็สกรีน (TVI) สฟ้ีา (C) สม่ีวงแดง (M) สเีหลือง (Y) 

และสดี า (K) ที่ไม่ผ่านการทดสอบการทนแสงของอตัราส่วนการผสมสารคอลลอยด์ซิลิการ้อยละ0,1 และ 2 ที่พิมพ์บน

กระดาษไม่เคลือบผิวท าให้สฟ้ีา (C ) และสเีหลือง (Y) มีค่าการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมด็สกรีนบวมมากกว่าสม่ีวงแดง (M) 

และสดี า (K) โดยที่พบว่าสฟ้ีาและสเีหลืองที่อตัราส่วนร้อยละ 0, 1 และ 2 ที่ไม่ผ่านการทดสอบการทนแสงมีค่าการ

เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมด็สกรีน เพราะว่าเป็นสารให้สทีี่ละลายได้ในตวัท าละลายชนิดต่างๆมีสมบัติทนต่อสารเคมี เมื่อเติมสาร

คอลลอยดซ์ิลิกาที่มอีนุภาคเลก็และเป็นสารแขวนลอยมีการกระจายตัวอยู่ในน า้มีพ้ืนที่ผิว 50 - 270 ตารางเมตรต่อกรัม

และเกดิเป็นโครงสร้างสามมติซิึ่งมนี า้ภายในโครงสร้างเป็นตัวกลางระหว่างอนุภาคเมื่อก าจัดน า้ออกจากโครงสร้างจะเกดิ

ท าให้เกดิการหดตัวอย่างรุนแรงและเรียก silica gel ที่ไม่มีน า้ในโครงสร้างว่า xerogel พรีซิพิเตตซิลิกา เป็นผงที่เกดิจาก

การรวมตัวกันของอนุภาคซิลิกาที่ตกผลึกมาจากสารละลายประเภทซิลิเกต (silicate solution) เป็นแบบมีโซพอร์คือมี

ขนาดของรูพรุนระหว่าง 2-50 นาโนเมตรการดูดซับในช่วงแรกซึ่งมีค่า P/P
0
ต ่า แต่หลังจากนั้นค่าการดูดซับจะเพ่ิมขึ้น

อย่างรวดเรว็เมื่อค่า P/P
0
 มากซึ่งเกิดจากการควบแน่นในรูขนาดเลก็แบบปิลลารีซึ่งท าให้เกิดฮิสเทอรีซิสที่เกิดจาก

เส้นกราฟของการดูดซับและเส้นกราฟของการคายไม่ทบักนัเพราะการคายเกดิได้ยากกว่าเพราะต้องเอาชนะแรงคะปิลลารี

(capillary force)ขนาดของการเกิดการควบแน่นสามารถน ามาค านวณหาการกระจายขนาดของรูพรุน  (pore-

sizedistribution)ได้จึงเข้าไปช่วยในการจับสหีมึกพิมพ์และสงัเกตด้วยสายตาปกติจะมีความเข้มขึ้นของหมึกที่มีการวัดค่า

การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมด็สกรีนได้มากกว่าสีม่วงแดง  และสีด าเป็นสารอินทรีย์ที่ละลายในสารเหลวได้ดีโดยการเติมสาร

คอลลอยดซ์ิลิกาซึ่งในซิลิกาจะมนี า้เข้าไปเพ่ิมในหมกึจึงท าให้สหีมึกเกดิการเจือจางและมีผลท าให้ค่าการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่

เมด็สกรีนลดลง 
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ผ่านการทดสอบการทนแสง 

     

   

                                                                                                                                            

รูปที่ 3 กราฟแสดงค่าการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมด็สกรีน (TVI) ที่ผ่านการทดสอบการทนแสง 

 

            จากภาพที่ 3 กราฟแสดงค่าการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมด็สกรีน (TVI) สฟ้ีา (C) สม่ีวงแดง (M) สเีหลือง (Y) และ

สดี า (K) ที่ผ่านการทดสอบการทนแสงของอตัราส่วนการผสมสารคอลลอยด์ซิลิการ้อยละ 0, 1 และ 2 ที่พิมพ์บน

กระดาษไม่เคลือบผิวท าให้สฟ้ีามีการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมด็สกรีนบวมกว่าสม่ีวงแดง สเีหลือง และสดี า โดยที่พบว่าสฟ้ีาที่

อตัราส่วนร้อยละ 0, 1 และ 2 ที่ผ่านการทดสอบการทนแสง 2 ชั่วโมงซึ่งเป็นสารประกอบอนิทรีย์ที่ละลายได้ในตัวท า

ละลายชนิดต่างๆมสีมบตัทินต่อสารเคม ีเพราะว่าสารคอลลอยด์ซิลิกามีอนุภาคเลก็เป็นสารแขวนลอยมีการกระจายตัวอยู่

ในน ้ามีรูพรุนและมีพ้ืนที่ผิวที่เข้าไปช่วยในการดูดจับสีในหมึกพิมพ์ท าให้สีฟ้ามีค่าการเพ่ิมขึ้ นของพ้ืนที่เม็ดสกรีน  

เมื่อสงัเกตด้วยสายตาปกติจะมีความเข้มขึ้นของหมึกพิมพ์ที่มีการวัดค่าการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมด็สกรีนได้มากกว่า ส่วนสี

ม่วงแดง สเีหลือง และสดี า ที่อัตราส่วนร้อยละ 0, 1 และ 2 มีค่าการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมด็สกรีนที่ผ่านการทดสอบการ 

ทนแสง 2 ชั่วโมง มค่ีาการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมด็สกรีนลดลงของพ้ืนที่เมด็สกรีนเพราะเติมสารคอลลอยด์ซิลิกาซึ่งในซิลิกา

จะมีน า้เข้าไปเพ่ิมในหมึกจึงท าให้สหีมึกเกดิการเจือจางและระยะเวลาในการทดสอบการทนแสง 2 ชั่วโมง จึงมีผลท าให้

แสงเข้าไปท าลายชั้นผวิหน้าหมกึและแสงมสี่วนช่วยในการดูดกลืนส ี

ค่าการทดสอบสภาพการทนแสง 

            เมื่อน าหมกึที่ผสมคอลลอยด์ซิลิกานั้นมาท าทดสอบการพิมพ์บนกระดาษไม่เคลือบผิวโดยที่ไม่ผ่านการทดสอบ

การทนแสง และผ่านการทดสอบการทนแสงโดยใช้เครื่องจ าลองสภาพการซีดจางด้วยแสง  (light fastness) จ าลองสภาพ

การโดนแดดที่ระยะเวลา 2 วัน 6 ชั่วโมง น ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพค่าความด า (density) และค่าเปรียบเทียบค่า 

ความด า (delta density) ดงันี้          
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ไม่ผ่านการทดสอบการทนแสง                                             ผ่านการทดสอบการทนแสง 

รูปท่ี 4 กราฟแสดงค่าความด า(density)และค่าเปรียบเทยีบค่าความด า(delta density) ที่ไม่ผ่านการทดสอบการทนแสง

และผ่านการทดสอบการทนแสง 

 

            จากภาพที่ 4  กราฟแสดงค่าความด า (density) ที่ไม่ผ่านการทดสอบการทนแสง สฟ้ีา (C), สม่ีวงแดง (M), สี

เหลือง (Y), สดี า (K) ที่อตัราส่วนการผสมสารคอลลอยด์ซิลิการ้อยละ0,1และ2  มีค่าความด าเข้มกว่า กราฟแสดงค่า

ความด าที่ผ่านการทดสอบการทนแสง สฟ้ีา (C), สม่ีวงแดง (M), สเีหลือง (Y), สดี า (K) ที่อตัราส่วนการผสมสาร

คอลลอยด์ซิลิการ้อยละ 0, 1 และ 2 เพราะว่าที่ไม่ผ่านการทดสอบการทนแสงโดยการเติมสารคอลลอยด์ซิลิกาเข้าไปใน

หมกึพิมพ์ซึ่งซิลิกามีอนุภาคเลก็เป็นสารแขวนลอยมีการกระจายตัวอยู่ในน า้ มีพ้ืนที่ผิวและมีรูพรุนที่เข้าไปช่วยในการดูด

จับสหีมกึพิมพ์ เมื่อสงัเกตด้วยสายปกตหิมกึมคีวามเข้มขึ้น ที่ของอตัราส่วนร้อยละ 1 ดีสดุ และที่ผ่านการทดสอบการทน

แสง2ชั่วโมง ที่อตัราส่วนการผสมสารคอลลอยดซ์ิลิการ้อยละ 0, 1 และ 2 โดยการเติมสารคอลลอยด์ซิลิกาเข้าไปในหมึก

พิมพ์ และน าไปทดสอบการทนแสงปรากฏว่าที่อตัราส่วนร้อยละ 0, 1 และ 2 ท าให้หมึกมีความเข้มขึ้นเพราะว่าสาร

คอลลอยด์ซิลิกาเข้าไปช่วยในด้านของการดูดจับสหีมึกพิมพ์ไว้ที่ผิวหน้าจ านวนมากจึงท าให้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะ

สลายตวัหมดจึงเสมอืนมคีวามสามารถทนแสงได้นานมากขึ้นและการดูดกลืนแสงยังท าให้หมกึมคีวามเข้มขึ้น 

 

ค่าขอบเขตสี 

            เมื่อน าหมึกที่ผสมคอลลอยด์ซิลิกานั้นมาท าการทดสอบการพิมพ์บนกระดาษไม่เคลือบผิวโดยที่ไม่ผ่านการ

ทดสอบการทนแสง และผ่านการทดสอบการทนแสงที่อตัราส่วนการผสมร้อยละ 0,1 และ 2 โดยใช้เครื่องจ าลองสภาพ

การซีดจางด้วยแสง (light fastness) จ าลองสภาพการโดนแดดที่ระยะเวลา 2 วัน 6 ชั่วโมง น ามาวิเคราะห์ประสทิธภิาพค่า

ขอบเขตส ี(color gamut) ดงันี้   
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               ที่ไม่ผ่านการทดสอบการทนแสง                                ที่ผ่านการทดสอบการทนแสง 

 
 

รูปที่ 5 กราฟแสดงค่าขอบเขตส ี(color gamut) อตัราส่วนร้อยละ 0, 1 และ 2 

 

            จากภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าขอบเขตส ี(color gamut) ที่อตัราส่วนร้อยละ 0, 1 และ 2 ที่ไม่ผ่านการทดสอบการ

ทนแสง พบว่าอตัราส่วนร้อยละ0 ให้ขอบเขตสแีคบกว่าอตัราส่วนร้อยละ 1 และ 2 เพราะสารคอลลอยด์ซิลิกาเป็นสาร

แขวนลอยกระจายตัวอยู่ในน า้มีรูพรุนและพ้ืนที่ผิวเข้าไปช่วยในการจับสีหมึกพิมพ์ทีให้ขอบเขตสีกว้างกว่าดีสุด ส่วนค่า

ขอบเขตส ี(color gamut) ที่อตัราส่วนร้อยละ 0, 1 และ 2 ที่ผ่านการทดสอบการทนแสง พบว่าอตัราส่วนร้อยละ 0 ให้

ขอบเขตสแีคบเท่ากบัอตัราส่วนร้อยละ 1 และ 2 เพราะสารคอลลอยดซ์ิลิกามีอนุภาคเลก็เป็นสารแขวนลอยมีการกระจาย

ตวัอยู่ในน า้มรีพูรนุและมพ้ืีนผวิที่เข้าไปช่วยในการดูดจับสใีนหมกึพิมพ์และซิลิกาเข้าไปช่วยท าให้มนี า้เพ่ิมขึ้นในหมึกพิมพ์

จึงเกดิการเจือจางของสไีด้  เมื่อสงัเกตด้วยสายตาปกติแสงมสี่วนช่วยในการดูดกลืนสแีละท าให้เกดิการซีดจางช้าลง 

 

อภิปรายผล 

             จากการศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติการทนแสงของหมึกพิมพ์ระบบพ่นหมึกด้วยคอลลอยด์ซิลิกาเป็น

การศึกษาที่ท าให้เกดิปัจจัยที่ท าให้เกดิค่าความหนืด ค่าการเปรียบเทยีบขนาดพ้ืนที่เมด็สกรีนและการเปรียบเทยีบค่าการ

เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมด็สกรีน ค่าความด าและขอบเขตส ีในการพิมพ์ระบบพ่นหมกึที่ไร้แรงกดพิมพ์บนกระดาษไม่เคลือบผิว 

โดยได้ท าการออกแบบการผสมสารคอลลอยด์และหมึกพิมพ์ในการผสมอตัราส่วนร้อยละ 0, 1 และ 2 โดยมีเป้าหมาย

ของการปรับปรงุหมกึและการทนแสงให้มีคุณภาพดทีี่สดุ 

              จากการทดลองพบว่าการใช้สารคอลลอยดซ์ิลิกาในการผสมกบัหมกึนั้นท าให้มีค่าความหนืดเกดิขึ้นและค่าการ

เปรียบเทยีบขนาดพ้ืนที่เมด็สกรีนและการเปรียบเทยีบค่าการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เมด็สกรีนที่อตัราส่วนร้อยละ 0, 1 และ2  

ที่ไม่ผ่านการทนแสงมกีารบวมของเมด็สกรีนและที่ผ่านการทนแสงมกีารลดลงของเมด็สกรีน ส่วนค่าความด าและขอบเขต

สีที่ไม่ผ่านการทนแสงมีประสิทธิภาพค่าความเข้มขึ้ นของหมึกที่อัตราส่วนร้อยละ 1 ดีสุดและที่ ผ่านการทนแสงมี

ประสทิธภิาพช่วยในการป้องกนัแสงจึงท าให้เกดิมีความซีดจางช้าลง และสามารถน าหมึกอิงค์เจท็และสารคอลลอยด์ที่ใช้

ในการทดลองนี้น ามาใช้กบัในงานด้านการพิมพ์แผ่นป้ายโฆษณาที่อยู่ทั้งในร่มและกลางแจ้งได้ ทั้งนี้ เพราะมีสสีนัที่สดใส

เข้มขึ้นกว่าเดมิ 

 

สรุปผล 

            การทดลองนี้ เป็นการปรับปรุงคุณสมบัติการทนแสงของหมึกพิมพ์ระบบพ่นหมึกด้วยคอลลอยด์ซิลิ กา โดยได้

ก าหนดการใช้ปัจจัยต่างๆ ขึ้นมาได้แก่ เครื่องพิมพ์ระบบพ่นหมึก โดยใช้แผ่นทดสอบ (GATF Digital Test Form) 
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ตวัอย่าง ที่สร้างขึ้นมาไปใช้ในการตรวจสอบการเปรียบเทยีบขนาดพ้ืนที่เมด็สกรีนการเปรียบเทยีบค่าการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่

เมด็สกรีนและการวัดค่าขอบเขตส ีในการทดลองนี้ ใช้สารละลายคอลลอยด์ซิลิกา และหมึกองิค์เจท็ 4 ส ี(สฟ้ีา สม่ีวงแดง 

สีเหลือง สีด า) วัสดุรองพิมพ์คือกระดาษไม่เคลือบผิว จากผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่ได้ก าหนดขึ้ นมามีผลต่อการ

ปรับปรงุหมกึและการทนแสง ดงันี้  

             ผลการวัดค่าความหนืด พบว่าสดี าที่ผสมสารละลายคอลลอยด์ซิลิกามีค่าความหนืดที่อตัราส่วนร้อยละ 2 มาก

ถงึ 200 เซน็ตพ้ิอยท ์ สฟ้ีามค่ีาความหนืดคงที่ที่ดสีดุ, สม่ีวงแดงมค่ีาความหนืดเพ่ิมขึ้นและคงที่, สเีหลืองมีค่าความหนืด

เพ่ิมขึ้นและลดลงและคงที่ เพราะสดี าเป็นผงสเีป็นสารที่กระจายตวัท าให้เคล่ือนที่ไปได้น้อยจึงท าให้มคีวามหนืดสงู 

             ผลการวัดค่าการการทนแสงหมึกอิงค์เจ็ทที่ไม่ผสมสารคอลลอยด์ซิลิกามีความเข้มปกติ แต่เมื่อผสมสาร

คอลลอยดซ์ิลิกาและน าไปทดสอบสภาพการทนแสงในระยะเวลาโดยประมาณ 2 วัน 6 ชั่วโมง ท าให้หมึกองิค์เจท็นั้นมีค่า

ความด ามากขึ้นเกดิความเข้มหมกึขึ้น เพราะซิลิกาเข้าไปช่วยในการจับสหีมกึจึงท าให้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะสลายตัว

หมดจึงเสมอืนมคีวามสามารถของการทนแสงได้มากขึ้น และการดูดกลืนแสงจึงท าให้หมกึยังคงมคีวามเข้มขึ้น ส่วนค่าการ

เพ่ิมสกรีนของเมด็สกรีนก่อนการทนแสงมค่ีาการเพ่ิมสกรีนของเมด็สกรีนที่ปกต ิแต่เมื่อน าไปทดสอบสภาพการทนแสงใช้

ระยะเวลาโดยประมาณ 1 สปัดาห์ ค่าการเพ่ิมสกรีนของเมด็สกรีนมีค่าลดลง เพราะการวัดค่าการเพ่ิมสรีนของเมด็สกรีน

ปรากฏว่า น า้ในซิลิกาที่เข้าไปเพ่ิมในหมกึจึงท าให้หมกึเกดิมคีวามเจือจางลง และขอบเขตสเีมื่อน าไปทดสอบสภาพการทน

แสงแล้วมค่ีาขอบเขตสทีี่แคบกว่าขอบเขตสทีี่ไม่ทดสอบสภาพการทนแสงซึ่งมีขอบเขตสทีี่กว้างกว่า เพราะแสงมีส่วนช่วย

ท าลายชั้นผวิหน้าหมกึจึงท าให้เกดิความซีดจาง 

             ส่วนการทดสอบคุณสมบตัด้ิานการพิมพ์ ปรากฎว่าหมึกองิค์เจท็ที่ยังไม่ผสมสารคอลลอยด์ซิลิกาสามารถพิมพ์

บนกระดาษปอนด์ที่ไม่เคลือบผิวนั้นโดยหมึกมีความเข้มและค่าการเพ่ิมสกรีนของเมด็สกรีนและขอบแขตสปีกติ เมื่อน า

สารคอลลอยด์ซิลิกาผสมเข้าไปกับหมึกท าให้หมึกมีค่าความหนืดมากขึ้น และมีค่าความเข้มของหมึกและมีค่าการเพ่ิม

สกรีนของเมด็สกรีนลดงลงและค่าขอบเขตสกีว้างขึ้น จึงสรปุได้ว่าหมกึที่ได้มกีารผสมสารคอลลอยดซ์ิลิกาแล้วน าไปทนแสง

ในระยะเวลาที่ก  าหนดนั้นซึ่งมปีระสทิธภิาพในการป้องกนัแสงและมกีารเกดิการซีดจางช้าลง 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้ในการบันทกึและวิเคราะห์สญัญาณเสยีง โดยสามารถตรวจวัดความถี่ของสญัญาณ รวมทั้ง

ค่าแอมพลิจูดของเสยีง ด้วยเทคนิคการแปลงรูปแบบฟูริเยร์ โดยการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เสยีงในงานวิจัยนี้ ได้พัฒนาบน

ภาษาแลปวิว ซ่ึงเป็นภาษาโปรแกรมที่เหมาะกบัการใช้ในการเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ไมโครโฟน ล าโพง และหน่วยบันทกึข้อมูล 

 ในการทดลองเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมท าโดยการสร้างสญัญาณเสยีงจากล าโพง ที่ความถี่ตั้งแต่ 200 Hz ถึง 2000 

Hz ค่าแอมพลิจูดของสญัญาณที่แตกต่างกนัสี่ระดับคือ 0.5, 1, 1.5 และ 2.0 และระดับความดังห้าระดับ ตั้งแต่ 20% ถึง 100% โดยเสยีงที่

สร้างนี้ จะถูกตรวจจับโดยระบบไมโครโฟนจ านวนสองชุดพร้อมๆกัน โดยระบบไมโครโฟนชุดแรกจะส่งสญัญาณเข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่าน

ทางการ์ดเสยีงของคอมพิวเตอร์ ส่วนไมโครโฟนตัวที่สองจะส่งสญัญาณให้กบัคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์วัดสญัญาณ NI-MyDAQ ซ่ึงโปรแกรม

ที่พัฒนาขึ้นจะท าการวิเคราะห์สญัญาณเสยีงที่ได้รับจากระบบไมโครโฟนทั้งสอง และค านวณค่าความถี่และแอมพลิจูดของเสยีงที่ได้รับ 

 ผลจากการทดลองใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในการวิเคราะห์เสยีงจากระบบไมโครโฟนทั้งสองพบว่าสามารถประมวลผลค่าความถี่เสยีง

ได้อย่างถูกต้อง และให้ค่าแอมพลิจูดของสญัญาณสอดคล้องกับสญัญาณที่สร้างจากล าโพง ทั้งนี้ ยังพบว่าระบบไมโครโฟนทั้งสองยังมีความ

แตกต่างกันของค่าความไวที่ความถี่ที่ต่างกัน โดยระบบที่วัดสัญญาณเสยีงผ่านอุปกรณ์ NI-MyDAQ ให้ผลการวัดที่ละเอียดและมีความไว

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสญัญาณดีกว่า 

 

ค าส าคญั: การวัดเสยีง  การวิเคราะห์สญัญาณ  โปรแกรมแลบ็วิว 

 

Abstract 

 This research focuses on development of a sound analysis program for detection of frequency and amplitude of sound 

signal. The developed program for signal analysis was achieved using Fast Fourier Transform (FFT) technique. The program was 

coded in LabView software, which is a powerful tool for controlling devices such as speakers and microphones that were used in this 

study.  

 To verify the developed program, sound signals were generated from speaker with various frequencies ranging from 200 

Hz to 2000 Hz. The amplitudes of the generated signals were varied in four steps (0.5, 1, 1.5 and 2). And the levels of the 

generated sound from soundcard were applied in 5 steps ranging from 20% to 100%. Two microphone systems were used for 

analyzing the test signal simultaneously. The first microphone sent signal to computer via soundcard. For the second system, the 

computer received signals from a data acquisition device (NI-MyDAQ) which was used to obtain signal from the second 

microphone. The developed program was used to analyze the amplitude and frequency of the received signals from both microphone 

systems  

 The experiment results show that the developed program can be used to analyse sound frequency correctly. The detected 

amplitude of signals also agreed with the generated sound from the speaker. The results also present that both microphone systems 

were different in sensitivity which varied with sound frequency. In conclusion, the second system (with NI-MyDAQ) gave better 

performance in resolution and sensitivity response to the sound signals. 

   
Keywords: sound measurement, signal analysis, LabView program  
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บทน า 

  เสยีงเป็นคล่ืนกลที่เกดิจากการสั่นสะเทอืน และเดนิทางผ่านตวักลาง โดยเป็นพลังงานรปูแบบหนึ่งที่มนุษย์สมัผสั

ได้ในชีวิตประจ าวัน มนุษย์ใช้เสยีงในการสื่อสาร การส่งข้อความผ่านการออกเสยีงเป็นค าพูด โดยประโยชน์ของเสยีงใน

ด้านอื่นๆ ที่พบได้ เช่นการใช้เสียงสัญญาณในการเตือนภัย (ภาสกรณ์ กัณทาทรัพย, 2551) การศึกษาด้านดนตรี 

(Sachs, 2006) และ การวินิจฉัยเสยีงหัวใจในทางการแพทย์ (Ananthi, 2006) เป็นต้น 

ในทางวิศวกรรมนั้น เสียงเป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่ใช้ในการบอกอาการของเคร่ืองจักร ว่ามีความเสียหายผิดปกติ

หรือไม่ เช่นเมื่อตลับลูกปืน (Bearing) ของเคร่ืองจักรมีการเสียหายจะส่งผลให้เกิดเสียงที่ผิดปกติไป (Tandon & 

Choudhury, 1999) หรือหากสายพานของเคร่ืองจักรมปัีญหากจ็ะเกดิเสยีงความถี่สงูจากการเสยีดสขีึ้นได้ (Sandor et al., 

2013) ในด้านการออกแบบระบบในโรงงานกจ็ าเป็นต้องค านึงถงึระดบัเสยีงที่ไม่ท าให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพของผู้ท างาน 

(OSHA, 2015) โดยในการศึกษาด้านเสยีงที่กล่าวมานี้จ าเป็นต้องมีระบบตรวจจับและแยกแยะคุณลักษณะของสญัญาณ 

เสยีงเหมาะสม  

อปุกรณท์ี่ใช้ในการรับสญัญาณเสยีงนั้นคอืไมโครโฟน ซึ่งมหีลักการท างานโดยเปล่ียนพลังงานเสยีงมา กระตุ้นให้

แผ่นรับเสยีงที่เรียกว่าไดอะแฟรม เกดิการสั่นสะเทอืน ส่งผลให้เกดิการเหนี่ยวน าให้เกดิสญัญาณทางไฟฟ้า ซึ่งไมโครโฟน 

มีมากมายหลายชนิด ราคาตั้งแต่ต ่ากว่าหนึ่ง ร้อยบาทไปจนถึงหลายแสนบาท ทั้งนี้ ขึ้ นกับคุณภาพและลักษณะงานที่ใช้ 

โดยทั่วไปไมโครโฟนแต่ละรุ่นจะมีความไวตอบสนองเชิงความถี่ที่แตกต่างกัน ดังนั้น การน าไมโครโฟนต่างกันไปวัด

สญัญาณเสยีงเดยีวกนั อาจท าให้ได้ผลการตรวจจับเสยีงที่ไม่เหมอืนกนัได้ ส่งผลให้การวิเคราะห์เสยีงเกดิความผดิพลาดได้  

ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาโปรแกรมตรวจจับ บันทึกและวิเคราะห์เสียง ซึ่งสามารถ

แยกแยะความถี่และขนาดของสญัญาณเสยีงได้ โดยมกีารพัฒนาโปรแกรมบนภาษาแลบ็วิว (Sumathi & Surekha, 2007) 

นอกจากนี้  เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่แปรเปล่ียนเนื่องจากความแตกต่างของอุปกรณ์ตรวจจับเสียงที่ใช้ จึงท าการทดลอง

เปรียบเทยีบคุณสมบัติการตอบสนองของระบบไมโครโฟนจ านวนสองชุด โดยไมโครโฟนที่เลือกใช้ในการทดลองนี้ เป็น

ไมโครโฟนส าหรับคอมพิวเตอร์ซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปและราคาไม่แพง ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนี้  ทางผู้วิจัยมีเป้าหมายในการ

ต่อยอดไปใช้ในงานด้านการตรวจวิเคราะห์เสยีงจากเครื่องจักร (Ikuta et al., 2013) และการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้

พิการซึ่งผู้ใช้สามารถสั่งงานด้วยเสยีง (Peixoto et al., 2013) เป็นต้น 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  งานวิจัยนี้  มกีารศึกษาเพ่ือเปรียบเทยีบระบบไมโครโฟนรับสญัญาณเสยีงจ านวนสองชุด ดงัแสดงในรปูที่ 1 โดย

อปุกรณท์ี่ใช้ประกอบด้วย 

1.ไมโครโฟน ตวัที่ 1    2. คอมพิวเตอร์ พร้อมการ์ดรับสญัญาณเสยีง  

3. ไมโครโฟน ตวัที่ 2   4. อปุกรณว์ัดสญัญาณ NI-MyDAQ 

5. ล าโพง 

โดยไมโครโฟนตัวที่หนึ่ง (MIC 1) ถูกต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางการ์ดเสียงของเครื่อง  ส่วน

ไมโครโฟนตัวที่สอง (MIC 2) ถูกต่อเข้ากับเครื่องวัดสัญญาณ NI-MyDAQ และส่งสัญญาณศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้เข้าสู่

คอมพิวเตอร์ ผ่านทางพอร์ท USB โดยโปรแกรมควบคุมล าโพงจะท าการส่งสญัญาณสร้างคลื่นเสยีงเพ่ือให้ล าโพง สร้าง

เสยีง ตามความถี่และแอมพลิจูดที่ก  าหนด จากนั้นโปรแกรมวิเคราะห์เสยีงที่พัฒนาขึ้นจะรับสญัญาณจากระบบไมโครโฟน

ทั้งสองพร้อมกนั แล้ววิเคราะห์สญัญาณเสยีงที่ได้เปรียบเทยีบกนั 
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รูปท่ี 1 ระบบตรวจจับและวิเคราะห์เสยีงสญัญาณสร้างจากล าโพง 
 

การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์เสียงในงานวิจัยนี้  พัฒนาบนภาษา  LabView ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมสมัยใหม่ 

เขยีนในรปูแบบไดอะแกรมภาพ ซึ่งพัฒนาได้อย่างรวดเรว็ เหมาะกบัการควบคุมอปุกรณท์ี่หลากหลาย โดยหน้าจอควบคุม

หลักของโปรแกรมแสดงในรูปที่ 2 ประกอบด้วยส่วนส าคัญคือ ส่วนสร้างสัญญาณเสียงออกล าโพง (รูปที่ 3) ส่วนรับ

สัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน 1 ร่วมกับการ์ดเสียง (รูปที่ 4a) และส่วนรับสัญญาณเสียงผ่านไมโครโฟน 2 ร่วมกับ  

NI-MyDAQ (รปูที่ 4b) โดยรปูที่ 5 แสดงไดอะแกรมควบคุมการท างานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น 
 

 
 

รูปท่ี 2 โปรแกรมตรวจจับและวิเคราะห์เสยีง 

 

 
 

รูปท่ี 3 ภาพขยายจากรปูที่ 2 ในส่วนสร้างสญัญาณเสยีงออกล าโพง 
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 จากรปูที่ 3 ส่วนสร้างสญัญาณเสยีง มหีน้าที่สร้างสญัญาณเสยีงออกล าโฟง ซึ่งสามารถตั้งค่าความถี่ของเสยีง
สญัญาณได้ ซึ่งในงานวจิัยนี้มกีารปรับค่าความถี่ตั้งแต่ 200 Hz ไปจนถงึ 2000 Hz โดยโปรแกรมสามารถปรับค่าแอมพลิ

จูดของรปูคล่ืนสญัญาณ และ เปอร์เซน็ความดงั (Volume) ที่ขบัล าโพงด้วย โดยส่วน Waveform Graph แสดงกราฟ

สญัญาณที่ส่งออกให้ล าโพง ซึ่งในรปูที่ 3 เป็นสญัญาณ ขนาดแอมพลิจูด 0.5 หน่วยและความถี่ 1000 Hz 
 

  
 

รูปท่ี 4 ภาพขยาย (a)ส่วนวิเคราะห์สญัญาณเสยีงจากการ์ดเสยีง (b)ส่วนวิเคราะห์สญัญาณเสยีงจาก NI-MyDAQ  
 

จากรูปที่ 4(a) ส่วนวิเคราะห์สญัญาณเสยีงจากการ์ดเสยีง (Soundcard) มีหน้าที่น าสัญญาณเสยีงที่ได้รับจาก
ไมโครโฟน 1 ผ่านทางการ์ดเสยีงของคอมพิวเตอร์ มาวิเคราะห์ โดยรปูบน แสดงสญัญาณดิบที่ได้รับมาซึ่งเป็นสญัญาณใน
โดเมนเวลา (Time Domain) และรูปล่างแสดงผลการวิเคราะห์สญัญาณเป็นแบบแถบสเปคตรัมด้วยเทคนิคการแปลง
รูปแบบฟูริเย่ร์ (Fast Fourier Transform – FFT) ซึ่งแสดงผลในโดเมนความถี่ (Frequency Domain) โดยจะแยกแยะ
สญัญาณเสยีงที่ได้รับมา.ว่าประกอบด้วยสญัญาณที่ขนาดและความถี่อะไรบ้าง โดยจากรปูที่ 4 บ่งชี้ ว่า สญัญาณที่ได้รับมามี

ความถี่หลักคอื 1000 Hz ซึ่งคอืความถี่ที่ยอดแหลมสงูสดุในกราฟ FFT นั่นเอง 
จากรปูที่ 4(b) ส่วนวิเคราะห์สญัญาณเสยีงจาก NI-MyDAQ มีหน้าที่น าสญัญาณเสยีงที่ได้รับจากไมโครโฟน 2 

ผ่านทางอุปกรณ์วัดสญัญาณ NI-MyDAQ มาวิเคราะห์ โดยรูปบนแสดงสญัญาณดิบที่ได้รับมาซึ่งเป็นสญัญาณในโดเมน
เวลา (Time Domain) และรูปล่างแสดงผลการวิเคราะห์สญัญาณในโดเมนความถี่ (Frequency Domain) โดยสญัญาณสี
น า้เงินคอืสญัญาณที่ได้รับจากไมโครโฟนช่องสญัญาณขวาของระบบเสยีงสเตอริโอ และสแีดงจากช่องสญัญาณซ้าย โดยจะ

สงัเกตุได้ว่าสัญญาณทั้งสองมีค่า DC-offset ในระดับที่แตกต่างกันเลก็น้อย และสามารถเห็นได้เนื่องจากในระบบรับ
สญัญาณไม่ได้กรองสญัญาณ DC ออก ดงันั้นความถี่ที่ตรวจวัดได้ด้วยกระบวนการ FFT แสดงค่าสงูสองต าแหน่ง คือที่ 0 

Hz เนื่องจาก DC-offset และที่ 1000 Hz ซึ่งตรงกบัความถี่เสยีงที่สร้างจากล าโพง  

(a) (b) 
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รูปท่ี 5 ภาพไดอะแกรมควบคุมการท างานของโปรแกรม 
 

การทดลอง 
ในการทดลองเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมและศึกษาเปรียบเทยีบความไวตอบสนองเชิงความถี่ของ

ไมโครโฟนทั้งสองระบบ ท าโดยการสร้างสัญญาณเสียงออกจากล าโพง  จากนั้นมีการตรวจจับสัญญาณเสียงโดยระบบ
ไมโครโฟนจ านวนสองชุดพร้อมๆ กัน ที่ระยะห่างจากล าโพง 1 เมตร ซึ่ งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้ นจะท าการวิเคราะห์

สัญญาณเสียงที่ได้รับจากระบบไมโครโฟนทั้งสอง และค านวณค่าความถี่และแอมพลิจูดของเสียงที่ได้รับ โดยมีการ

ปรับเปล่ียนค่าความถี่สญัญาณเพ่ิมขึ้นคร้ังละ 200 Hz ตั้งแต่ 200 Hz, 400 Hz, 600 Hz ไปจนถึง 2000 Hz การ

ปรับเปล่ียนค่าแอมพลิจูดสญัญาณเป็นสี่ขนาดคือ 0.5, 1, 1.5 และ 2 หน่วย ซึ่งเป็นขนาดของสญัญาณทางโปรแกรมซึ่ง

ป้อนให้กบัภาคส่งของการ์ดเสยีง ส่วนระดบัความดงันั้นแบ่งเป็นห้าระดบัเริ่มตั้งแต่ 20%, 40%, 60%, 80% และ 100% 
เป็นค่าความดังของการ์ดเสยีงเพ่ือขับล าโพงของคอมพิวเตอร์ โดยเมื่อล าโพงสร้างเสียงแล้ว จากนั้นไมโครโฟนทั้งสอง

ระบบจะรับเสยีงที่ได้มาเพ่ือท าการวิเคราะห์ และมกีารบนัทกึข้อมูลในแต่ละการทดลองลงในไฟล์ในรปูแบบ .txt และ .xml 

โดยรูปแบบสญัญาณที่ใช้ในการทดลองแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งมีการปรับเปล่ียนค่าปัจจัยต่างๆของสญัญาณเสียงที่สร้าง 
รวมทั้งสิ้น 200 รปูแบบ 

 

ตารางท่ี 1 รปูแบบการตั้งค่าสญัญาณเสยีงที่ใช้ในการทดลอง 
 

แอมพลิจูด ระดบัความดงั ความถี ่(Hz) 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

200, 400, 600, …, 1800, 2000 

200, 400, 600, …, 1800, 2000 

200, 400, 600, …, 1800, 2000 

200, 400, 600, …, 1800, 2000 

200, 400, 600, …, 1800, 2000 

 
ผลการทดลอง 

  จากการวิเคราะห์ผลการทดลองวิเคราะห์สญัญาณเสยีง จากการสร้างเสยีงที่ความถี่ตั้งแต่ 200 Hz จนถึง 2000 

Hz โดยเพ่ิมความถี่คร้ังละ 200 Hz และท าการเปล่ียนแอมพลิจูดตั้งแต่ 0.5 จนถึง 2.0 โดยรูปที่ 7 และ 8 แสดงผลการ

ประมวลผลด้วยระบบไมโครโฟน 1 และ 2 ตามล าดบั โดยสร้างแอมพลิจูดสญัญาณคงที่คอื 1.0 หน่วย 
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รูปท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ด้วยระบบไมโครโฟน 1 ที่แอมพลิจูด 1 หน่วย 

 

 
 

รูปท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ด้วยระบบไมโครโฟน 2 ที่แอมพลิจูด 1 หน่วย 

 

จากรูปที่ 7 ระบบไมโครโฟน 1 นั้นประกอบด้วยไมโครโฟนซื่งจะส่งสญัญาณเข้าการ์ดเสยีงของคอมพิวเตอร์  

โดยจะพบว่า ระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะห์สญัญาณความถึ่เสยีงตรวจจับได้อย่างถูกต้อง เช่น ที่สญัญาณ

สร้างด้วยระดับความดัง Vol 80% และความถี่ของเสยีงจากล าโพง 1400 Hz โปรแกรมตรวจจับเสยีงสามารถวัดได้ว่า

เสยีงที่ได้รับมคีวามถี่หลักคอื 1400 Hz และมค่ีาแอมพลิจูด 0.01 หน่วย ทั้งนี้ ยังพบว่าโปรแกรมสามารถตรวจจับเสยีงที่

ความถี่อื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง ตรงกบัความถี่สญัญาณที่สร้างจากล าโพง โดยระดับความดังที่ 20% และ 40% นั้นมีเสยีง

เบาท าให้ระบบตรวจจับค่าแอมพลิจูดได้ค่าใกล้ศูนย์ และที่ระดบัความดังระหว่าง 60% ถึง 80% ค่าแอมพลิจูดที่วัดได้จะ

เพ่ิมตามค่าระดับความดังอย่างชัดเจนทุกย่านความถี่ แต่เมื่อเพ่ิมความดังไปที่ 100% พบว่าค่าแอมพลิจูดเพ่ิมเพียง

เลก็น้อยและไม่เพ่ิมที่ความถี่สญัญาณตั้งแต่ 1400 Hz ขึ้นไป ซึ่งแสดงว่าสญัญาณที่ได้รับมาจากระบบไมโครโฟน 1 นี้มี

การอิ่มตวั ซึ่งอาจเกดิจากตวัไมโครโฟนเองหรือ จากขดีจ ากดัของการรับสญัญาณของการ์ดเสยีง  
จากรูปที่ 8 ระบบไมโครโฟน 2 นั้นประกอบด้วยไมโครโฟนซึ่งจะส่งสญัญาณให้อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า  

NI-MyDAQ ซึ่งจะประมวลผลและส่งค่าสัญญาณที่ตรวจจับได้เข้าคอมพิวเตอร์ผ่านทางพอร์ท USB โดยจะพบว่า

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะห์สญัญาณความถึ่เสยีงตรวจจับ ได้อย่างถูกต้องเช่นกนั แต่มีข้อสงัเกตที่แตกต่างจาก

รปูที่ 7 คอื เมื่อส่งค่าระดบัความดงั ที่ 100% สญัญาณที่ตรวจจับได้จะมค่ีาแอมพลิจูดสงูกว่า ที่ระดบัความดงั 80% อย่าง
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ชัดเจน บ่งชี้ ว่าระบบไมโครโฟน 2 มคีวามสามารถใช้ในการวิเคราะห์สญัญาณที่มีความดังมากกว่า และมีความละเอยีดใน

การแยกแยะสญัญาณได้ดกีว่าระบบไมโครโฟน 1   

รปูที่ 9 และ 10 แสดงผลการประมวลผลด้วยระบบไมโครโฟน 1 และ 2 ตามล าดบั โดยมกีารก าหนดค่าความ

ดงัสญัญาณที่สร้างออกคงที่เป็น 100% และมกีารปรับเปล่ียนค่าแอมพลิจูดและความถี่ของสญัญาณต่างๆ 

 

 
 

รูปท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ด้วยระบบไมโครโฟน 1 ที่ระดับความดัง 100% 

 

 
 

รูปท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ด้วยระบบไมโครโฟน 2 ที่ระดับความดัง 100% 

 

 จากรูปที่ 9 โดยทั่วไปเมื่อเพ่ิมแอมพลิจูดของสญัญาณเสยีงจากล าโพง สญัญาณเสยีงที่ตรวจจับได้ควรจะมีค่า

แอมพลิจูดเพ่ิมขึ้นด้วย แต่ผลที่ได้จากการวัดด้วยระบบไมโครโฟน 1 นั้นไม่แสดงการเพ่ิมขึ้นของสญัญาณที่ตรวจจับ ว่า

เป็นไปตามการเพ่ิมขึ้ นของแอมพลิจูดสัญญาณจากล าโพงอย่างชัดเจน ทั้งนี้ อาจเนื่องจากถึงขีดจ ากัดของอุปกรณ์รับ

สญัญาณไมโครโฟน 1 ท าให้ค่าที่ได้ไม่แตกต่างกนัมากนัก โดยเมื่อพิจารณาระดับความดังที่ใช้ที่ 100% เป็นค่าสงูสดุที่

ระบบเสยีงสร้างออกเพ่ือขบัล าโพง อาจท าให้การสร้างสญัญาณเสยีงท าได้อย่างไม่สมบูรณ ์เปรียบเหมือนเวลาที่เปิดเคร่ือง

เสยีงด้วยความดงัมากๆ แล้วเกดิเสยีงแตกพร่าจากล าโพง 

 จากรูปที่ 10 ระบบไมโครโฟน 2 น าสญัญาณเข้าคอมพิวเตอร์ผ่านอุปกรณ์ NI-MyDAQ ซึ่งให้ค่าความไวและ

การตอบสนองต่อการเปล่ียนแอมพลิจูดสญัญาณที่ดกีว่าระบบไมโครโฟน 1 แต่จากรปูที่ 10 พบว่า เมื่อเพ่ิมค่าแอมพลิจูด

ของสญัญาณเสยีงขึ้น เช่นที่ 1.5 และ 2 กลับท าให้ขนาดสญัญาณที่ตรวจจับได้ในบางความถี่มีค่าน้อยกว่าที่แอมพลิจูด 
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1.0 ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจ ากดัของระบบไมโครโฟนเอง หรือเกิดจากขีดจ ากดัของระบบสร้างสญัญาณเสยีงจากล าโพงซึ่งไม่

สามารถสร้างเสยีงดวัยรปูแบบคล่ืนไซน์ตามที่ต้องการได้ 
  

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

ปัจจัยส าคัญต่อคุณภาพของระบบตรวจจับและวิเคราะห์เสยีงนั้นมีหลายอย่าง ทั้งคุณสมบัติของไมโครโฟนและ

อปุกรณป์ระกอบ ซึ่งมคีวามไวตอบสนองเชิงความถี่ และมีขีดจ ากดัที่แตกต่างกนั โดยในการน าไปใช้ในการตรวจจับเสยีง

ในแต่ละลักษณะงานนั้นควรพิจารณาถึงค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ โดยในงานที่ต้องการความถูกต้องสงู ควรเลือกใช้

ไมโครโฟนคุณภาพสูงเพ่ือการวัดโดยเฉพาะและควรมีการสอบเทียบก่อนน าไปใช้งาน ส าหรับไมโครโฟนที่ใช้ในการ

ทดลองนี้ เป็นไมโครโฟนที่หาได้ทั่วไป พบว่ามค่ีาความไวเปล่ียนไปเมื่อเปล่ียนความถี่อ ซึ่งไม่เหมาะกบังานที่ต้องการความ

ถูกต้องสงูในด้านการวัดขนาดสญัญาณ โดยเมื่อพิจารณาจากผลการทดลองพบว่า โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้ใน

การบนัทกึเสยีงและวิเคราะห์ความถี่ได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถใช้ในการแยกแยะความถี่ที่ปนมากบัสญัญาณได้ จึงท าให้

สามารถน าไปต่อยอดใช้ในการตรวจจับความถี่เสยีงจากเคร่ืองจักร และในการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการซึ่งสั่งการ

ด้วยเสยีงได้ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพันธุข้์าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเพ่ือการบริโภคฝักสดที่สามารถปรับตัวได้ดีในเขตภาคเหนือ

ตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดพะเยา เร่ิมจากการปลูกเช้ือพันธุกรรมข้าวโพดช่ัวที่ 3 – 4 ที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดี 10 สายพันธุ์ ภายใต้

โครงการ UPMI ผสมโดยวิธ ีLine x tester โดยใช้สายพันธุท์ดสอบ 3 สายพันธุ ์ได้แก่ QA, QB และ QC ได้คู่ผสมจ านวน 30 คู่ ปลูกทดสอบ 

พบว่า มีวันสลัดละอองเกสรและวันออกไหม ในช่วง 43 - 50 และ 43 - 48 วัน ส าหรับผลผลิตทั้งเปลือกและปอกเปลือก คู่ผสมที่มีค่าสงู

ที่สดุ คือ C x QB (2,127 กก./ไร่) และ G x QA (1,523 กก./ไร่) ส่วนคุณภาพการกัดชิมประกอบด้วย ความชอบ, ความนุ่ม และความ

หนา Pericarp พบว่า คู่ผสมที่มีคะแนนคุณภาพการกัดชิมดีที่สดุ คือ B x QA (4.1), F x QC (4.3) และ B x QA (1.5) ผลการทดสอบ

สมรรถนะการผสมของลักษณะผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก พบว่า สายพันธุ ์QB ให้ค่าสมรรถนะการผสมทั่วไป (GCA) สงูสดุ และคู่ผสม C x QB 

ให้ค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะ (SCA) สงูสดุ 

 

ค าส าคญั: ข้าวโพดข้าวเหนียว  ลูกผสมเดี่ยวเบื้องต้น  การทดสอบสมรรถนะการรวมตัว 

 

Abstract 

This research was aimed to improve waxy corn F
1
 hybrids for fresh consumption which good adapted for northern region, 

especially for Phayao province. The evaluation of S
3
-S

4 
waxy corn line was followed the UPMI breeding program. Ten lines are 

stickly chosen. Then, the combining ability was performed by line x tester method using; i.e., three testers were crosses wiz, QA, QB 

and QC. Thirty crossed were planted for yield evaluation. The results found that the flowerings dates were 43-50 days of tasseling 

and 43 - 48 days of silking. The best green weight of hybrid was C x QB (2,127 kg/rai), in addition, white weight was G x QA 

(1,523 kg/rai). The eating qualities were scored, namely, the flavor of B x QA (4.1), the tenderness of F x QC (4.3) and the 

pericarp thickness of B x QA (1.5). The combining ability assessment, QB was expressed the highest GCA of green weight. Specific 

combining ability, the best hybrids of green weight was C x QB. 

 

Keywords: Waxy corn, Preliminary F
1
 hybrid, Combining ability test 

 

บทน า (Introduction) 

 ข้าวโพดข้าวเหนียว (Waxy corn or glutinous corn) ปัจจุบันมีความนิยมน ามารับประทานมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

ข้าวโพดข้าวเหนียว มรีสสมัผสัที่ด ีมคีวามเหนียวนุ่ม สามารถเพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกจิได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า 

ข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน 

เวียดนาม และเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยคาดว่า ชาวเอเชียบริโภคข้าวโพดชนิดนี้ ไม่ต ่ากว่าปีละ 300 - 600 ล้านคน ท าให้

บริษัทผู้ค้าเมลด็พันธุ์นานาชาติ มีความสนใจที่จะเร่งพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อย่างเตม็ที่ ในปี 2555 ประเทศไทยมียอด
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การค้าเมลด็พันธุข้์าวโพดข้าวเหนียวกว่า 225 - 240 ล้านบาท (เกรียงศักดิ์, 2555) ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

บริโภคที่มีมากอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ข้าวโพดข้าวเหนียวมีข้อจ ากดั คือ การปรับตัว (Crop adaptation) โดยข้าวโพดข้าว

เหนียวมีการปรับตัวเข้ากบัพ้ืนที่อย่างจ าเพาะ (Primitive variety) โดยเชื้ อพันธุท์ี่มีฐานพันธุกรรมกว้าง (Broad genetic 

base) มีความส าคัญมากต่อการที่จะพบโอกาส และประสบความส าเรจ็ที่จะได้พันธุ์ข้าวโพดที่ต้องการ ดังนั้นการเสาะ

แสวงหาเชื้ อพันธุข้์าวโพดแหล่งใหม่ๆ จากแหล่งทรัพยากรเชื้ อพันธข้์าวโพด (Corn genetic resource) มาใช้ในงานด้าน

การปรับปรงุพันธุพื์ชจึงมคีวามส าคญัยิ่ง ทางผู้วิจัยจึงเหน็ถึงความส าคัญได้ท าการจัดตั้งโครงการ “ปรับปรุงพันธุข้์าวโพด

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา” (University of Phayao Maize Improvement; UPMI) โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือปลูกคัดเลือกเชื้ อ

พันธุกรรมที่มีความแตกต่างกัน น ามาปลูกสกัดสายพันธุ์แท้ บันทึกข้อมูลที่ส  าคัญทางการเกษตร ประเมินสายพันธุ ์

คัดเลือกสายพันธุโ์ดยการจับคู่ผสม คัดเลือกคู่ผสมที่มีลักษณะทางการเกษตรที่ดีโดยเฉพาะการให้ผลผลิตสงูและมีการ

ปรับตวัเข้ากบัพ้ืนที่ได้ด ีดงันั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยในคร้ังนี้ เพ่ือพัฒนาพันธุข้์าวโพดข้าวเหนียวที่ปรับตัวได้ดีส าหรับ

การบริโภคฝกัสดในกลุ่มจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจังหวัดพะเยา 

 

วิธีด าเนินการวิจยั (Materials and Methods) 

1. การพฒันาสายพนัธุพ์อ่แม่และการผสมกบัสายพนัธุท์ดสอบ ปลูกสายพันธุพ่์อแม่ (Parental lines) ที่คาด

ว่าจะเป็นสายพันธุแ์ท้ (Inbred lines) ที่มศีักยภาพ ซึ่งเป็นพันธุท์ี่มาจากการรวบรวมเชื้อพันธกุรรมจากในและต่างประเทศ 

โดยผ่านการผสมตวัเองชั่วที่ 3-4 (S
3
-S

4
) ที่ผ่านการคัดเลือกและประเมินสายพันธุท์ั้งสิ้น 10 สายพันธุ ์ได้แก่ UP04-1 

(A), UP10-1 (B), UP21-1 (C), UP22-1 (D), UP26-2 (E), UP29-2 (F), UP33-1 (G), UP42-1 (H), 

UP43-2 (I) และ UP44-1 (J) โดยใช้การผสมกบัสายพันธุท์ดสอบ (Line x tester) มีการใช้สายพันธุท์ดสอบที่มี

ศักยภาพ (Elite tester) เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวโปรตีนคุณภาพสงู ที่มีอยู่แล้วในโครงการ ได้แก่ UPC1 (QA), UPC3 

(QB) และ UPC6 (QC) ทั้งนี้ มีการผสมตัวเองเพ่ือพัฒนาสายพันธุ์ (Advance generation) โดยการผสมตัวเอง 

(Selfing) เพ่ือเพ่ิมความคงตวัทางพันธกุรรม (Homozygosity) อกีด้วย 

2. การปลูกประเมินลูกผสมเดี่ยวเบื้ องตน้ (Preliminary yield trial) ประเมนิลูกผสมเดี่ยวเบื้องต้นทั้งสิ้น 30 

พันธุ ์ ร่วมกบัพันธุ์การค้า คือ Bigwhite 854 ทั้งนี้มีการบันทกึข้อมูลและลักษณะที่ส  าคัญทางการเกษตร เช่น ผลผลิต 

องคป์ระกอบผลผลิตที่ส  าคญั ความแขง็แรงต้น เป็นต้น ร่วมกบัการประเมินคุณภาพการกดัชิม (Eating quality) (การให้

คะแนนเรียงล าดบัจาก 1 - 5 โดย 1 น้อยที่สดุ, 5 มากที่สดุ ยกเว้น Thickness ให้คะแนนจาก 1 - 3 โดย 1 น้อยที่สดุ, 3 

มากที่สดุ) และประเมินลักษณะทางชีวเคมีที่ส  าคัญอื่นๆ (Biochemical characters) ได้แก่ การตรวจสอบปริมาณน า้ตาล 

(Total sugar and non reducing sugar) ตามวิธขีอง Nelson’s Method )Nelson, 1979( การวัดปริมาณแป้งอะมิโลส 

(Amylopectin) ตามวิธขีอง Juiano’ Methode )Juiano, 1971( เป็นต้น 

3. การปลูกและการดูแลรกัษา ใช้ระยะปลูก 75 x 25 ซม. มีการใส่ปุ๋ยเคมีสตูร 15-15-15 ร่วมกบัการใช้

ปุ๋ยเคมีสตูร 46-0-0 อตัรา 30 กก./ไร่ เมื่อข้าวโพดอายุได้ 3 สปัดาห์ พร้อมท าการถอนแยกให้เหลือหลุมละ 1 ต้น มี

การให้น า้ทนัทหีลังปลูก โดยนับจากวันที่ให้น า้คร้ังแรกเป็นวันแรกของการปลูก ทั้งนี้มกีารให้ปุ๋ยทางใบทุก 7 - 10 วัน  

4. การวิเคราะหค์วามแปรปรวน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในตารางวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) มีการ

วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized Complete Block Design) โดยใช้ R-Program version R 2.11.0 (R 

Development Core Team, 2010) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย โดยวิธ ีLSD (Least significant different) 

หาค่าความสมัพันธ์ของข้อมูลโดยการวิเคราะห์สหสมัพันธ์ (Correlation analysis) ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์สมรรถนะการ

รวมตัว ได้แก่ สมรรถนะการรวมตัวทั่วไป (General combining ability; GCA) และ สมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ 

(Specific combining ability; SCA) ตามวิธขีอง ตามวิธกีารของ Singh and Chaudhary (1979)  

5. สถานท่ีท าการทดลอง แปลงปฏิบัติการทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  และ 

ห้องปฏบิตักิารทางด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ผลการทดลอง (Results) 

1. ลกัษณะทางการเกษตรและผลผลิตของพนัธุลู์กผสม เมื่อน าเมล็ดลูกผสมจ านวน 30 คู่ผสม มาปลูก

ประเมินผลผลิต พบว่า มีช่วงวันสลัดละอองเกสรและวันออกไหม (50%) ที่ 43-50 วัน และ 43-48 วัน ส่วนการให้

คะแนนลักษณะต้นและฝกัทั้ง 30 คู่ผสม ให้ค่าอยู่ในช่วง 3.0-4.0 และ 2.3-3.7 ความยาวทั้งฝัก ความยาวเฉพาะส่วนที่

ตดิเมลด็ และความกว้างฝกั มค่ีา 13.7-16.8, 11.3-15.1 และ 2.9-4.2 ซม. ตามล าดบั ในขณะที่การให้จ านวนแถวต่อ

ฝักและจ านวนเมลด็ต่อแถว อยู่ในช่วง 11.7-14.8 และ 19.6-29.8 ซม. ด้านผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกและปอกเปลือก 

คู่ผสมที่ให้ค่าสงูที่สดุคือ C x QB (2,127 กก./ไร่) และ G x QA (1,523 กก./ไร่) เปอร์เซน็ต์การปอกเปลือก และ

เปอร์เซน็ตก์ารตดัฝาน คู่ผสมที่ให้ค่าสงูที่สดุ คอื F x QA (89.6%) และ J x QC (62.9%) ตามล าดบั (Table 1) 

2. คุณภาพการกดัชิมและการวิเคราะหท์างชีวเคมี พบว่า คุณภาพการกดัชิม ได้แก่ ความชอบ ความนุ่ม และ

ความหนา Pericarp คู่ผสมที่มคีะแนนคุณภาพการกดัชิมดีที่สดุ คือ B x QA (4.1), F x QC (4.3) และ B x QA (1.5) 

ตามล าดับ การประเมินความหนาบางของ Pericarp ทั้งด้านหน้า และหลัง Embryo (Germinal and Abgerminal) พบว่า 

คู่ผสมที่มี Pericarp ทั้งสองด้านบางที่สุด คือ C x QA (152.3 และ 135.9) ไมครอน ตามล าดับ ทุกคู่ผสมให้

เปอร์เซน็ต์อะมิโลเพคตินตั้งแต่ 94-97 % (เมลด็สด) และ 95-97 % (เมลด็แห้ง) ปริมาณน า้ตาลทั้งหมดอยู่ในช่วง 

53.1-90.9 mg/g และ reducing sugar อยู่ในช่วง 14.0-54.6 mg/g ตามล าดบั (Table 2) 

3. สมรรถนะการผสมในผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก เมื่อวิเคราะห์สมรรถนะการผสมทั่วไปของสายพันธุท์ดสอบ

ทั้ง 3 สายพันธุ ์พบว่า สายพันธุ ์QB ให้ค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นบวกสงูที่สดุ ส่วนสายพันธุ ์QA ให้ค่าสมรรถนะการ

ผสมทั่วไปเป็นบวกรองลงมา (Table 3) ในขณะเดยีวกนั สมรรถนะการผสมเฉพาะของลักษณะผลผลิตฝกัสดทั้งเปลือก 5 

อนัดบัแรก คอื C x QB, B x QA, E x QB, G x QA และ E x QA ตามล าดบั (Table 3) 

 

อภิปรายผลการศึกษา (Discussion) 

 จากการคัดเลือกสายพันธุ์ โดยการปรับปรุงพันธุข้์าวโพดข้าวเหนียวที่มีแหล่งเชื้ อพันธุกรรมมาจากการรวบรวม

จากแหล่งเชื้ อพันธุ์ที่ส  าคัญทั้งในและต่างประเทศ จนได้สายพันธุ์ผสมตัวเองในชั่วที่ 3-4 (S
3
-S

4
) ผสมกบัสายพันธุ์

ทดสอบที่มีศักยภาพ ในส่วนของลักษณะทางการเกษตรและคุณภาพการบริโภคของลูกผสมที่ได้ทั้ง 30 คู่ผสม (Table 1 

และ 2) แสดงให้เหน็ว่า มีแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดีในหลายลักษณะเมื่อเปรียบเทยีบกบัพันธุเ์ปรียบเทยีบ ซึ่งพบความ

แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิได้แก่ ผลผลิตทั้งเปลือก (กก./ไร่), ผลผลิตปอกเปลือก (กก./ไร่), เปอร์เซน็ตป์อก

เปลือก (%), เปอร์เซน็ต์การตัดฝาน (%), และคะแนนคุณภาพการกดัชิม เป็นต้น แสดงให้เหน็ถึงการปรับตัวที่ดีของ

พันธุลู์กผสมเบื้องต้นที่ได้จากการผสมกบัสายพันธุท์ดสอบ มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถพัฒนาพันธุล์ูกผสมข้าวโพดข้าว

เหนียวให้จ าเพาะกบัพ้ืนที่ตามขั้นตอนการปรับปรงุพันธุม์าตรฐานในอนาคตเพียง 1-2 พันธุ ์เท่านั้น 

ขณะที่การทดสอบสมรรถนะการผสม พบว่า สายพันธุ ์QB ให้ค่าสมรรถนะการผสมทั่วไปเป็นบวกสงูที่สดุในส่วน

ลักษณะผลผลิตทั้งเปลือก ซึ่งมีแนวโน้มที่สายพันธุด์ังกล่าวมีความสามารถในการผสมกบัสายพันธุอ์ื่นแล้วให้ผลผลิตที่ด ี

สอดคล้องกบัรายงานของสรุศักดิ์ และคณะ (2556) ได้ทดสอบคู่ผสมโดยผสมกบัตวัทดสอบ พบว่า มีสายพันธุท์ดสอบ 3 

สายพันธุ์ UPCW-0003(S)-1-1 (I), UPFW-0019(S)-1-1 (J) และ UPHW-0037(S)-1-1 (K) ที่ให้ค่า

สมรรถนะการผสมที่ดทีั้งผลผลิตปอกเปลือก และผลผลิตทั้งเปลือก และคู่ผสม C x QB ที่ให้ค่าสมรรถนะการผสมเฉพาะ

ของผลผลิตฝกัสดทั้งเปลือกสงูที่สดุ (2,127 กก./ไร่)  

 

สรุปผลการศึกษา (Conclusion) 

 จากการปลูกข้าวโพดลูกผสมจ านวน 30 พันธุ ์ร่วมกบัพันธุเ์ปรียบเทยีบ สามารถคัดเลือกคู่ผสมที่มีศักยภาพได้

จ านวนหนึ่ง จากนั้นคัดเลือกสายพันธุ์โดยพิจารณาจากองค์ประกอบที่มีการเกบ็ข้อมูลและน ามาวิเคราะห์โดยเฉพาะ

สมรรถนะการรวมตวั ได้แก่ สมรรถนะการรวมตวัทั่วไป และสมรรถนะการรวมตัวเฉพาะ สามารถบ่งชี้ ชัดว่าสายพันธุใ์ดมี

ศักยภาพที่ได้จากการประเมนิจากนั้นน าคัดเลือกเอาสายพันธุท์ี่ดีที่สดุ ดังนั้นสายพันธุแ์ท้ที่ใช้ส าหรับปลูกเพ่ือสร้างคู่ผสม
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คร้ังต่อไปจะมีจ านวนน้อยลง เพ่ือใช้ทดสอบลูกผสมเดี่ยวระดับต่อไปจะมีโดยเพ่ิมสถานที่ทดสอบ เพ่ือให้ได้คู่ผสมที่

จ าเพาะต่อพ้ืนที่มากย่ิงขึ้น 

 

Table 1 Means of agronomic characters and yield of 30 hybrids and 1 check variety; evaluated at University of Phayao in the 

2013D. 

 

 
1/Ratings 1 – 5; 1 = poorest and 5 = best for plant aspect and ear aspect, 2/GW = Green weight, 3/WW = White weight, ns = non-significant difference at 

P<0.05, ** = significant difference at P<0.01 levels, respectively. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hybrids 

Days to 50% 

(day) 
Height (cm) Aspect(1-5)1/ Ear (cm) Kernel 

rows (no.) 

Kernels/ 

Row (no.) 

GW2/ 

(kg/rai) 

WW3/ 

(kg/rai) 

Grain shelling 

(%) 

Kernel cutting 

(%) 
Anthesis Silk Plant Ear Plant Ear Length Tip Width 

A x QA 47 47 168 74 3.3 3.0 14.4 13.2 2.9 13.1 27.6 1286 768 59.7 54.3 

x QB 46 45 178 75 4.3 3.3 16.1 15.1 3.8 14.7 29.1 1406 867 61.7 52.9 

x QC 46 45 145 78 4.0 3.3 15.0 13.2 3.1 14.2 28.1 1177 668 56.8 49.7 

B x QA 45 44 143 80 4.0 3.0 14.9 13.9 3.0 15.3 27.9 2059 1448 70.3 55.8 

x QB 47 46 153 73 4.3 3.0 15.7 14.4 3.0 12.1 29.6 1433 946 66.0 54.8 

x QC 43 43 149 66 4.0 3.7 14.6 14.1 3.0 12.2 30.1 1505 629 41.8 51.5 

C x QA 47 46 146 78 4.3 3.3 14.6 14.5 3.0 13.4 29.6 1380 828 60.0 53.6 

x QB 45 44 158 81 3.0 2.3 14.7 12.4 3.2 11.5 22.5 2127 1260 59.2 59.5 

x QC 45 44 156 78 4.0 3.0 14.2 12.7 3.4 13.3 25.1 1776 1123 63.2 56.5 

D x QA 45 45 152 70 4.0 3.3 13.8 12.2 3.4 13.5 23.6 1480 663 44.8 50.7 

x QB 49 48 154 78 3.0 3.3 15.3 12.4 3.0 12.9 23.5 1917 1157 60.4 60.0 

x QC 50 47 150 84 3.0 2.3 15.8 13.1 3.4 13.6 19.5 1864 1108 59.4 56.5 

E x QA 49 48 165 74 3.0 2.7 16.7 13.3 3.0 13.8 23.1 1926 1181 61.3 52.1 

x QB 46 46 150 77 3.7 2.7 16.8 14.9 4.1 14.3 29.8 1979 1147 58.0 59.9 

x QC 46 47 151 66 3.0 3.0 16.3 14.1 3.6 13.7 27.8 1632 1034 63.4 57.0 

F x QA 46 45 168 78 3.0 2.7 14.5 12.0 3.3 14.1 21.7 1572 1408 89.6 60.9 

x QB 45 44 145 65 3.0 3.3 13.5 11.3 3.2 13.9 20.0 1798 1179 65.6 54.6 

x QC 45 44 158 84 3.7 3.3 15.1 13.7 4.2 13.9 28.1 1552 1072 69.1 36.5 

G x QA 47 46 144 74 4.0 3.3 14.6 13.9 4.0 13.6 24.8 1931 1523 78.9 47.7 

x QB 47 48 144 75 3.0 3.0 14.2 11.7 3.0 13.7 19.6 1763 1187 67.3 37.2 

x QC 47 46 156 78 3.7 3.0 16.2 13.3 3.7 13.7 27.1 1820 1352 74.3 38.5 

H x QA 47 47 168 67 3.0 3.3 14.8 13.3 3.4 14.3 27.6 1749 1302 74.7 61.3 

x QB 48 48 167 71 3.0 3.7 15.2 14.1 3.2 13.7 26.5 1686 1256 73.4 60.2 

x QC 47 46 171 69 3.0 3.3 14.6 13.2 3.4 14.1 27.3 1703 1298 75.6 59.8 

I x QA  47 46 158 69 3.7 3.0 15.3 13.9 3.7 13.7 24.7 1578 1123 70.7 60.3 

x QB 46 46 164 68 4.0 3.0 14.9 13.7 3.4 13.7 25.6 1604 1198 74.2 60.5 

x QC 45 46 167 67 3.7 3.0 14.5 13.1 3.4 14.2 26.1 1566 1067 67.3 58.9 

J x QA 45 44 177 74 4.0 3.7 13.7 12.4 3.2 14.7 23.6 1856 1387 72.7 61.8 

x QB 47 46 173 69 4.0 3.7 14.2 12.9 3.4 14.8 24.3 1890 1411 74.5 62.3 

x QC 48 46 169 77 3.7 3.3 14.3 13.1 3.2 14.5 25.1 1812 1432 77.3 62.9 

Big White 48 48 150 74 2.0 3.7 15.0 14.0 3.0 11.7 29.5 1626 1243 76.4 46.6 

F-test ** ** ** ** ** ns ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

LSD (0.05) 2.0 2.0 5.0 4.0 0.4 0.9 1.3 1.0 0.6 0.8 3.9 35 58 11.8 5.1 

CV (%) 2.35 2.28 1.45 2.35 8.34 19.7 5.21 4.94 11.1 4.04 9.67 0.99 2.50 8.94 4.77 

 1 
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Table 2 Means of eating quality and biochemical characters of 30 hybrids and 1 check variety; evaluated at University of Phayao in 2013D. 
 

 
1/

 = Ratings 1-5; 1 = poorest and 5 = best for Flavor and Tenderness in eating quality, 
2/

 = Rating 1-3; 1 = best and 3 = poorest for Thickness in eating 

quality, 
3/

Ger. = germinal, 
4/

Abger. = abgerminal,  

Hybrid

s 

Eating quality 
Pericarp thickness 

(micron) 
Amylopectin (%) Sugar (mg/g) 

Flavor 

(1-5)1/
 

Tenderness 

(1-5)
1/ 

Thickness 

(1-3)
2/ 

Ger.
3/

 Abger.
4

/
 

Fresh 

kernel 

Dry 

kernel 

TS
5/

 non-

RS
6/

 

A x 

QA 

3.4 3.5 1.9 251.2 211.2 95.7 95.4 57 32.9 

x QB 3.6 3.8 1.8 158.3 166.1 96.6 96.1 84.2 50.1 

x QC 3.5 3.5 1.9 188.9 144.2 97.0 96.4 69.2 40.9 

B x QA 4.1 4.1 1.5 203.7 176.4 96.0 96.2 75.3 50.5 

x QB 3.6 3.6 1.9 169.8 157.5 95.0 96.6 86.3 45.1 

x QC 3.8 3.9 2.1 178.8 156.6 95.7 95.1 64.3 31.4 

C x QA 3.7 3.8 1.8 152.3 135.9 95.9 96.1 55.3 14.0 

x QB 2.8 3.3 1.8 158.5 164.8 95.3 96.6 74.0 46.2 

x QC 3.0 4.0 2.0 171.5 156.9 94.8 96.1 88.3 46.9 

D x 

QA 

3.3 3.8 1.8 191.0 246.0 94.8 96.1 90.9 54.6 

x QB 2.5 2.8 2.3 209.2 163.4 95.6 96.6 87.7 46.8 

x QC 2.7 3.6 2.0 173.3 189.4 94.8 96.0 58.9 30.4 

E x QA 2.8 3.2 2.1 218.2 187.3 94.4 96.3 84.4 45.8 

x QB 4.0 3.7 2.0 195.5 227.2 95.2 96.7 78.9 46.0 

x QC 3.0 4.2 2.0 204.5 223.2 95.2 96.5 77.5 38.0 

F x QA 2.8 3.5 2.3 221.6 171.6 95.9 96.3 57.0 34.5 

x QB 2.8 3.1 2.1 208.7 217.6 95.4 96.5 66.5 39.2 

X QC 3.3 4.3 2.3 158.7 219.7 95.6 97.4 53.1 29.1 

G x 

QA 

3.2 4.0 2.3 190.7 201.7 94.3 96.0 74.5 49.5 

x QB 3.0 2.7 2.3 229.9 159.8 94.6 95.8 66.1 39.0 

x QC 3.2 3.3 2.3 182.0 216.8 95.8 95.7 64.3 41.2 

H x 

QA 

3.4 3.8 2.3 221.4 204.5 96.6 95.7 73.1 32.1 

x QB 3.2 4.1 2.1 187.9 199.6 96.0 95.7 68.4 34.2 

x QC 3.0 3.7 2.1 194.2 210.3 97.4 95.2 57.4 41.3 

I x QA  2.8 3.9 2.3 203.5 189.5 96.2 95.4 58.6 39.8 

x QB 3.4 3.8 2.3 198.5 186.4 96.1 96.3 66.9 40.1 

x QC 3.6 3.8 2.1 199.0 187.3 95.3 96.5 62.2 40.8 

J x QA 3.0 4.0 2.0 167.4 155.4 96.6 96.2 63.4 37.6 

x QB 2.8 3.7 2.1 178.9 154.2 94.8 95.9 66.9 29.9 

x QC 2.7 3.8 2.3 202.3 198.6 94.3 96.3 65.1 29.7 

Big 

White 

2.7 3.4 1.7 247.4 197 94.7 94.3 70.2 38.2 

F-test ** ** ns * * ns ns ** ** 

LSD 

(0.05) 

0.6 0.7 0.5 51.8 51.6 2.9 5.8 12.4 8.7 

CV 

(%) 

12.99 13.35 16.94 15.81 15.7 1.48 2.94 8.33 10.33 

 1 
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5/
TS = Total sugar, 

6/
non-RS = non-reducing sugar, ns = non-significant difference at P<0.05, *, ** = significant difference at P<0.05 and P<0.01 levels, 

respectively. 

Table 3 Means and estimates of GCA and estimates of SCA effects for green weight (kg/rai) for five F
1
 hybrids. 

 

Lines 
Testers 

GCA 
UPWC1 (QA) UPWC3 (QB) UPWC6 (QC) 

UP004-1 (A) -310.82 -139.16 -532.16 -239.14 

UP010-1 (B) 315.86 -112.36 -98.95 -30.46 

UP021-1 (C) -203.51 448.05 33.66 19.13 

UP022-1 (D) -105.7 125.94 105.76 19.16 

UP026-2 (E) 139.7 238.14 -20.24 73.26 

UP029-2 (F) -49.72 45.51 -58.6 36.56 

UP033-1 (G) 171.12 24.73 84.11 140.3 

UP042-1 (H) 11.28 -4.93 -4.81 70.89 

UP043-2 (I) -40.7 -36.07 -58.4 -39.74 

UP044-1 (J) 94.67 117.04 54.66 81.14 

GCA 22.47 125.48 -155.35   
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยส าหรับแอนดรอย์สมาร์ทโฟน โดยพัฒนาขึ้ นบน

ระบบแอนดรอยเวอร์ชัน 4.0 เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ โปรแกรม Eclipse, Android Software Development Kit (SDK), Android 

Development Tools Plug-in for Eclipse (ADT), Java Development Kit (JDK) และ Adobe Photoshop โดยขอบเขตของการพัฒนา

แอพพลิเคช่ัน คือ การให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัฮวงจุ้ย การตรวจสอบดวงชะตาตามวันเดือนปีเกดิที่ได้จากการกรอกข้อมูลส่วนตัว ซ่ึงผลลัพธ์

จะแสดงรายละเอียดพ้ืนฐานดวงชะตาของแต่ละบุคคล การให้ค าแนะน าและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดวางตกแต่งสิ่งของภายในบ้าน เช่น การจัด

ตกแต่งห้องนอน ห้องรับแขก ห้องครัวได้อย่างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย สามารถเลือกตกแต่งสิ่งของให้เกิดความสงบสขุแก่ชีวิตได้ สามารถ

ปรับเปล่ียนทศิทางการวางสิ่งของภายในห้อง เพ่ือแก้ไขฮวงจุ้ยให้สมดุล ผลจากการพัฒนาแอพพลิเคช่ันน้ีจะช่วยอ านวยความสะดวกต่อผู้ที่

ต้องการตกแต่งบ้านให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้ นเน่ืองจากท างานบน

โทรศพัทม์ือถือสมาร์ทโฟน ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องเช่ือมต่อกับอินเทอร์เนต็ ท าให้สามารถเปิดใช้งานได้ทุกททีี่ต้องการ จากการน าแอพพลิเคช่ันไป

ทดลองประเมินผลการใช้งานกับผู้ ใช้ทั่วไปจ านวน 20 คน พบว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวมได้ค่าเฉล่ีย 3.95 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.37 ซ่ึงถือว่าแอพพลิเคช่ันนี้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี สามารถน าไปใช้งานได้ 

 

ค าส าคญั: แอพพลิเคช่ันตกแต่งบ้าน  ฮวงจุ้ย  แอนดรอย ์ 

 

Abstract 

This study aims to develop home decoration application based on Feng Shui for Android Smartphone. By developing on 

Android version 4.0. The tools used to develop programs include Eclipse, Android Software Development Kit (SDK), Android 

Development Tools Plug-in for Eclipse (ADT), Java Development Kit (JDK) and Adobe Photoshop. The scope of the development 

of application is to provide an introduction to Feng Shui. To check your horoscope based on date of birth of the personal information. 

The results will show the basic details of the individual horoscope. Providing advice and information on the placement of decorative 

items in your home such as bedroom, living room, kitchen correctly according to Feng Shui. Choose items to achieve peace in their 

lives. Adjust the orientation of the objects in the room. To resolve the Feng Shui to balance. The development of applications, this 

will help facilitate those who want to decorate the house on the principles of Feng Shui as well. Add efficiency to be easy to use and 

more convenient since it runs on mobile Smartphone, which is not necessarily connected to Internet. It can be activated anywhere. 

From bringing an application to experimental evaluation with users of 20 people found the satisfaction of users as the overall average 

value is 3.95, and standard deviation is 0.37, which application are satisfied at the good level. Show that an application can be used. 

 

Keywords: Home Decoration Application, Feng Shui, Android 
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บทน า 

ฮวงจุ้ยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมของมนุษย์ ซึ่งถูกสบืทอดกนัมานับพันปี เป็นศาสตร์ที่พูดถึง

เร่ืองชัยภมูทิี่ตั้งที่มผีลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นเร่ืองของปฏกิริิยาทางธรรมชาติที่ก่อเกดิสรรพสิ่งบนโลกนี้  

ความสมัพันธร์ะหว่างดวงดาวในระบบสริุยะจักรวาล พลังของกระแสแม่เหลก็โลกที่มีอทิธิพลต่อโลกหรือที่ชาวจีนให้ค า

จ ากัดความของฮวงจุ้ยว่าเป็นศาสตร์ที่พูดถึงลมกับน า้ หลักพ้ืนฐานของฮวงจุ้ยจะให้ความส าคัญในเร่ืองของความสมดุล

เป็นหลักใหญ่ โดยมคีวามเชื่อว่า สิ่งที่ก่อก าเนิดขึ้นมาและสามารถด ารงอยู่ได้นั้น จะต้องอยู่ในสภาพหรือภาวะที่สมดุล เช่น

อากาศที่หนาวจัดหรือร้อนจัด สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอยู่ได้ แต่ถ้าความหนาวกบัความร้อนมาเจอกนักลายเป็นความอบอุ่น 

ชีวิตจึงก่อเกดิ สิ่งที่ตรงกนัข้ามกนัหรือแตกต่างกนัและมกี าลังพอๆ กนั จะสนับสนุนซึ่งกนัและกนัเป็นสจัธรรม ไม่ท าอะไร

ที่มากหรือน้อยเกนิไป ชีวิตจึงจะสงบสขุ ซึ่งพ้ืนฐานของฮวงจุ้ยจะให้ความส าคญัในเร่ืองของความสมดุลเป็นหลักใหญ่ 

ฮวงจุ้ยบ้าน ก าลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกบัการวิเคราะห์ดวงชะตาให้ถูกต้องและสมดุล เพ่ือช่วยส่งเสริม

ให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน เกิดความร่มเยน็และมั่งมีศรีสุข แต่เนื่องจากบุคคลทั่วไปยังไม่มีข้อมูลความรู้มากนักเกี่ยวกับ

ศาสตร์ฮวงจุ้ย คณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นการตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยบนโทรศัพท์มือถือ

ระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดข์ึ้น เพ่ือให้ความรู้ เกี่ยวกบัศาสตร์การตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ช่วยอ านวยความสะดวกต่อ

การตรวจสอบฮวงจุ้ย ตรวจสอบดวงชะตาด้วยตนเอง และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ ด้านศาสตร์ฮวงจุ้ย นอกจากนี้ภายในแอพ

พลิเคชันยังสามารถช่วยให้ผู้ใช้งาน ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกบัการปรับฮวงจุ้ยภายในบ้านได้อย่างง่ายดาย (Do It Yourself) 

อกีทั้งสามารถตรวจสอบเลขที่บ้านของผู้ใช้ได้ด้วย เพ่ิมความสะดวกให้กบับุคคลทั่วไปที่ต้องการจัดแต่งสถานที่อยู่อาศัยให้

สมดุลตามหลักฮวงจุ้ยที่ดี แต่ว่าไม่มีความรู้ เกี่ยวกับศาสตร์ฮวงจุ้ย นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นนี้ ยังเพ่ิมความสะดวกให้กับ

ผู้ใช้งานเนื่องจากท างานบนโทรศัพทม์อืถอืสมาร์ทโฟน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเชื่อมต่อกบัอนิเทอร์เนต็ ท าให้สามารถเปิดใช้งาน

ได้ทุกททีี่ต้องการ เพ่ิมประสทิธภิาพการใช้งานให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากย่ิงขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชันตกแต่งบ้านให้สมดุลตามหลักฮวงจุ้ยบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ  

แอนดรอย ์

 เพ่ือประเมนิความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอพพลิเคชันตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยบนสมาร์ทโฟนระบบปฏบิัติการ

แอนดรอย ์

 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 การศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชันการตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน คณะผู้

ศึกษาได้ศึกษารวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดงันี้  

1. การตกแต่งบา้นตามหลกัฮวงจุย้ 

 ฮวงจุ้ย (Feng Shui) (ทศพร, 2556) เป็นศาสตร์ที่พูดถงึลมกบัน า้ หลักพ้ืนฐานของฮวงจุ้ยจะให้ความส าคัญใน

เร่ืองของความสมดุลเป็นหลักใหญ่ โดยมีความเชื่อว่าสิ่งที่ก่อก าเนิดขึ้นมาและสามารถด ารงอยู่ได้นั้น จะต้องอยู่ในสภาพ

หรือภาวะที่สมดุล การตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  เช่น ห้องครัวที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยประกอบ

ไปด้วยประตหู้องครัวต้องไม่อยู่ตรงข้ามกบัประตหู้องน า้ ตั้งต าแหน่งเตาไฟในครัวให้ถูกต้อง สะอาด โปร่ง ไม่มกีลิ่นสะสม 

ไม่มีรอยร้าว ไม่มีน า้รั่วซึม ไม่ควรตั้งเตาไฟกบัตู้ เยน็ติดกนั ส่วนการจัดฮวงจุ้ยห้องนอนประกอบด้วย ประตูห้องนอนไม่

ควรตรงกบับนัได เมื่อเปิดประตหู้องเข้ามาต้องมองไม่เหน็เตียงนอน ต าแหน่งของเตียงไม่ควรอยู่ตรงกบัประตู ต าแหน่ง

ของเตยีงไม่ชนกบัประตหู้องน า้ หัวเตยีงทบึมคีวามมั่นคง ไม่ท างานในห้องนอน ไม่นอนใต้ฝ้าเพดานที่ไม่เรียบ หรือห้องที่

เพดานสูงๆ เตียงนอนไม่อยู่ใต้แอร์ ไม่ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ในห้องนอน ไม่ควรมีกระจกใกล้เตียงนอน เป็นต้น พ้ืนฐาน

ห้องนั่งเล่นที่ดตีามหลักฮวงจุ้ยควรมีลักษณะดังนี้  เก้าอี้ โซฟาควรมีขนาดที่เหมาะและเพียงพอกบัจ านวนสมาชิกทุกคนใน

บ้าน สสีนัควรเลือกเป็นสขีองธาตดุนิ เช่น น า้ตาล ครีม เหลือง เป็นต้น  
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พ้ืนฐานห้องพระที่ดตีามหลักฮวงจุ้ยมีลักษณะดังนี้  (ภัทรภรณ์, 2554) เป็นห้องที่สงบและมีพลังของความสงบ

และมั่นคง ต าแหน่งในการสร้างห้องพระจึงอยู่ที่บริเวณหลังบ้าน ไม่แชร์ผนังกบัห้องน า้ ไม่อยู่ใต้ห้องน า้ และไม่ควรอยู่ใน

ห้องนอน การจัดฮวงจุ้ยให้กบัห้องน า้ควรมีลักษณะ ดังนี้  ไม่อยู่ในต าแหน่งต้องห้ามเช่นบริเวณกลางบ้านและตรงกลาง

ด้านหลัง ควรระบายอากาศได้ด ีห้องน า้ไม่ควรมขีนาดใหญ่เกนิไป การจัดวางอุปกรณ์ภายใน ไม่ควรให้โถสขุภัณฑอ์ยู่ตรง

กบัประตไูม่ควรใช้เวลาในห้องน า้นานเกนิไป เป็นต้น 

2. การแกไ้ขฮวงจุย้แต่ละหอ้งภายในบา้น  

การแก้ไขฮวงจุ้ยแต่ละห้องภายในบ้าน (เสฎฐกรณ์, 2556) ตัวอย่างเช่น ห้องครัวที่ตั้งอยู่กลางบ้าน อาจท าให้

ประสบปัญหากลุ่มควันไฟจากการท าอาหารและกล่ินของอาหารรบกวนสมาชิกภายในบ้าน ส่งผลให้ท าลายสขุภาพที่ดีและ

ผิดหลักฮวงจุ้ย ซึ่งหลักฮวงจุ้ยเชื่อว่ากลางบ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิก การตั้งครัวกลางบ้านท าให้เจ้าของบ้ านมีปัญหา

สขุภาพที่เกี่ยวกบัท้อง ระบบการย่อยอาหารและท าให้ขดัสนเงินทอง วิธกีารแก้ไข คอื แขวนระฆงัลมไว้ตรงห้องครัวและตดิ

กระจกเงา 1 - 2 บานไว้ที่ก  าแพงครัว จะช่วยเปล่ียนเร่ืองร้ายเป็นดไีด้ ส่วนห้องรับแขกถ้าอยู่ตดิกบัห้องนอน ตามหลักฮวง

จุ้ยเชื่อว่าจะท าให้เงนิทองฝืดเคอืง โดยวิธแีก้ไขคอืให้ปิดประตหู้องนอนให้เรียบร้อย อย่าให้บุคคลภานนอกมองเหน็ภายใน

ห้องนอนได้ เป็นต้น 

3. การพฒันาแอพพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

 แอนดรอยด ์(Techmoblog.com, 2555) เป็นระบบปฏบิตักิารที่ท างานบนอปุกรณพ์กพา Mobile Device โดยม ี

Google เป็นเจ้าของหลัก แต่ทั้งนี้ความส าเรจ็ของแอนดรอยด์ มิใช่เพียงแค่ Google แต่ยังมีพันธมิตรทางธุรกจิด้านการ

สื่อสารโทรคมนาคมรวมไปถึงบริษัทผลิตแอพพลิเคชันและบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ รวมตัวกันก่อตั้งองค์กรมีชื่อว่า 

Open handset alliance Android นั้นอยู่ในกลุ่มของ Open Source Project นั่นคอืมกีารเปิดเผย Source code ให้นักพัฒนา

ทั่วโลกสามารถพัฒนาต่อยอดได้ 

 แอนดรอยดม์ชุีมชนนักพัฒนาซอร์ฟแวร์ขนาดใหญ่ที่คอยสร้างสรรคแ์อพพลิเคชันต่างๆให้กบัโทรศัพทม์ือถือที่มี

ระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ (Wiwat, 2556) โดยปัจจุบันมีโปรแกรมต่างๆ มากมาย และในการเขียนหรือการพัฒนา

โปรแกรมบนแอนดรอยด์สามารถเขียนได้โดยใช้ภาษาจาวา เพ่ือควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ โดยผ่านทาง Google-developed 

Java libraries รุ่นพัฒนาของแอนดรอยด์จะใช้รหัสเป็นชื่อขนมหวาน โดยมีตัวอักษรขึ้นต้นเรียงล าดับกัน  เร่ิมต้นที่ 

Android 1.0 จนเวอร์ชั่นปัจจุบนัคอื 4.4  

4. งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ระบบสื่อการสอนบนอินเตอร์เน็ตด้วยภาษาจาวาเรื่องต าราดูโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยสไตล์ใหม่ (วัชระ วิทยาพูล, 

2541) งานวิจัยเร่ืองนี้ เป็นวทิยานิพนธเ์กี่ยวกบัความรู้ เรื่องโหราศาสตร์ในการดูทศิทาง ต าแหน่งที่ตั้งของอาคารที่อยู่อาศัย

ที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวัน บุคคลต่างๆ ให้ความสนใจ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของ

เวบ็เพจด้วยภาษาจาวา เรื่องต าราดูโหรศาสตร์ฮวงจุ้ยสไตล์ใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ใช้เสริมการ

เรียนรู้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน โดยผู้วิจัยน าเสนอในรูปแบบที่มีรูปภาพเคล่ือนไหวประกอบการเรียนรู้  โดยใช้

เทคโนโลยีของ Java และ HTML เข้ามาใช้ในการพัฒนาเวบ็เพจ ท าให้เวบ็เพจมคีวามน่าสนใจและผู้ อ่านสามารถท าความ

เข้าใจได้ง่ายขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์ของเวบ็ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ 

การวิเคราะห์องคค์วามรู้ทางวิทยาศาสตร์จากศาสตร์การดูฮวงจุ้ย (สทุธกิญัจน์ ทพิยเกสร, 2550) งานวิจัยนี้ เป็น

การวิจัยเกี่ยวกับกบัการวิเคราะห์และอธิบายการดูฮวงจุ้ยด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ว่า

ศาสตร์การดูฮวงจุ้ยเป็นภมูปัิญญาของชาวจีนที่ตั้งอยู่บนความเชื่อพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกบัธรรมชาตแิละความสมัพันธก์นัของ

สรรพสิ่งต่างๆตามแนวคดิของคมัภีร์อี้จิงของลัทธเิต๋า ด้วยเหตุที่ลัทธเิต๋าได้ให้ความส าคัญกบัความสมดุลระหว่างชีวิตกบั

ธรรมชาต ิการดูฮวงจุ้ยต้องพิจารณาสิ่งต่างๆรอบด้านซึ่งมลีักษณะเป็นองคค์วามรู้แบบบูรณาการ 
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วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

วิธดี าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยบนแอนดรอยด์ มีขั้นตอนการด าเนินการ

และเคร่ืองมอืที่ใช้ดงัต่อไปนี้  

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 

   ฮาร์ดแวร ์ประกอบด้วย  

1. Processor Intel(R) Core(TM) i5 , RAM 4.00 GB , System type 64 bit Operating System 

2. Smartphone Samsung Galaxy  

   ซอฟตแ์วร์ ประกอบด้วย 

1. Eclipse (JAVA, Android SDK, ADT plugin, AVD plugin, JDK) 

2. Adobe Photoshop CS6 

2. ขอบเขตของงานวิจยั 

 การศึกษานี้ เป็นการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันการตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยและให้ความรู้ เบื้องต้นใน

เร่ืองการตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ย โดยแอพพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นนี้ จะท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่อยู่บน

โทรศัพทม์อืถอื และขอบเขตของงานวิจัยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดงันี้  

 ขอบเขตขอ้มูล ประกอบดว้ย 

  1. ข้อมูลความหมายของการตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ย 

  2. ข้อมูลการจัดห้องท างาน 

  3. ข้อมูลการจัดห้องนอน 

  4. ข้อมูลการจัดห้องนั่งเล่น 

  5. ข้อมูลการจัดห้องครัว 

  6. ข้อมูลการจัดห้องน า้ 

  7. ข้อมูลการแก้ไขฮวงจุ้ยในแต่ละห้อง 

  8. ข้อมูลของประดบัเพ่ิมเตมิในแต่ละห้อง 

  9. ข้อมูลตารางราศี และธาตตุามวันเกดิ 

   ขอบเขตเนื้ อหา ประกอบดว้ย 

  1. ส่วนของการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัศาสตร์ฮวงจุ้ย   

  2. ส่วนของค าแนะน าและข้อมูลเกี่ยวกบัการตกแต่งสิ่งของห้องต่างๆ ภายในบ้าน   

  3. ส่วนของการค านวณและตรวจสอบดวงชะตาราศี และธาตตุามวันเกดิ 

  4. ส่วนของการแก้ไขฮวงจุ้ยเสริมความสมดุล 

3. วิธีด าเนินการศึกษา 

1. ก าหนดปัญหาและความต้องการ 

2. ศึกษาค้นคว้าแนวทางทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของฮวงจุ้ย 

ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 เป็นส่วนของการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาแอพพลิเคชันการตกแต่งบ้านที่ถูกหลักต้องตามหลักฮวงจุ้ยบนโทรศัพทม์ือถือที่ใช้ระบบปฏบิัติการแอน

ดรอยด ์รวมทั้งค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือวิเคราะห์และออกแบบระบบ สิ่งที่ได้จากขั้นตอนนี้ คือ Context 

Diagram ของระบบดงัรปูที่ 1 และ Data Flow Diagram ของระบบดงัรปูที่ 2 

5. เขยีนโปรแกรมของระบบ 



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

- 399 – 

 

เมื่อออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเขียนโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยีภาษา Java เพ่ือให้สามารถ

ท างานได้บนโทรศัพทม์ือถือ จึงต้องท าการพัฒนาด้วยโปรแกรม Eclipse, Android Software Development Kit 

(SDK), Android Development Tools Plug-in for Eclipse (ADT), Java Development Kit (JDK) ส าหรับ

การเขียนโปรแกรม และใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ส าหรับการตัดแต่งรูปภาพกราฟิกเพ่ือประกอบใน

แอพพลิเคชั่นให้สวยงาม 

6. ทดสอบระบบและแก้ไขข้อบกพร่องของแอพพลิเคชัน 

เมื่อด าเนินการเขยีนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ต่อไปคอืทดลองตดิตั้งและทดสอบเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง 

7. ประเมนิผลการใช้งานและจัดท ารายงานฉบบัสมบูรณ์  

หลังจากแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมแล้ว ขั้นต่อไปคือน าไปทดลองประเมินผลการใช้งานกบัผู้ใช้ซึ่งจะกล่าว

โดยละเอยีดในหัวข้ออภิปรายผลการศึกษา และขั้นสดุท้ายคอืจัดท ารปูเล่มรายงาน 

 

 
 

รูปท่ี 1 Context Diagram ของระบบ 

 

แอพพลิเคชั่นนี้ ได้ออกแบบโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนเมนูหลัก ดงันี้   

1. ส่วนของการให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกบัศาสตร์ฮวงจุ้ย  

2. ส่วนของการกรอกข้อมูลตรวจสอบดวงชะตา  

ในส่วนนี้ ผู้ ใช้สามารถกรอกข้อมูลของตัวเองลงไป จากนั้นแอพพลิเคชันจะท าการค านวณราศีและปีนักษัตร

ประจ าตวัพร้อมทั้งให้รายละเอยีดเพ่ิมเตมิในราศีนั้นๆ 

3. ส่วนของการให้ความรู้ เกี่ยวกบัการจัดตกแต่งห้องภายในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย  

ในส่วนนี้ จะสามารถตรวจสอบเลขที่บ้าน โดยผู้ใช้กรอกเลขที่บ้านลงไป จากนั้นแอพพลิเคชันจะท าการค านวณ 

และแสดง ผลลัพธใ์ห้ผู้ใช้ที่หน้าจอ นอกจากนี้ ยังมวีิธกีารแก้ไขฮวงจุ้ยเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้ใช้ศึกษาและปฏบิัติตาม

ได้ 

4. ส่วนของรายละเอยีดเกรด็ความรู้ในชีวิตประจ าวัน  
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รูปท่ี 2 Data Flow Diagram ของระบบ 

 

ผลการศึกษา 

 เมื่อด าเนินการออกแบบและเขยีนโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ได้คือแอพพลิเคชั่นการตกแต่งบ้านตามหลักฮวง

จุ้ยบนระบบปฏบิตัิการแอนดรอยด์ ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกส าหรับการตรวจสอบฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของผู้ใช้ และยัง

ช่วยเผยแพร่ข้อมูลศาสตร์ฮวงจุ้ย โดยหลังจากที่ได้ด าเนินการออกแบบพัฒนาเรียบร้อยแล้วมผีลการด าเนินการดงันี้  

  

รูปท่ี 3 หน้าจอหลักของแอพพลิเคช่ัน 
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หน้าจอหลักของแอพพลิเคชั่นแสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งหมด 4 เมนูหลัก คือ เมนูความหมาย เมนู

ตรวจสอบชะตา เมนูการจัดบ้าน และเมนูเคลด็ลับเสริมดวง เมื่อกดที่เมนูแรก ความหมาย จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ

ศาสตร์ฮวงจุ้ยเบื้องต้น ดงัตวัอย่างในรปูที่ 4 

เมื่อกดที่เมนูที่สอง ตรวจสอบดวงชะตา จะเป็นการเลือก เพศ สถานภาพ และใส่ข้อมูลวันเดอืนปีเกดิ และเลือก

ประมวลผล แอพพลิเคชั่นจะท าการประมวลผลและแสดงผลลัพธท์ี่ได้จากการใส่ข้อมูล ได้แก่ ราศี ปีนักษัตร ลักษณะของ

ชาวราศี และสทีี่ถูกโฉลก  ดงัตวัอย่างในรปูที่ 5 และรปูที่ 6 

 

  
รูปท่ี 4 หน้าจออธบิายความหมายของฮวงจุ้ย 

  
รูปท่ี 5 หน้าจอตรวจสอบดวงชะตา 

   
รูปท่ี 6 หน้าจอผลลัพธจ์ากการกรอกข้อมูลตรวจสอบดวงชะตา 
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เมื่อกดที่เมนูที่สาม การจัดบา้น จะมีเมนูย่อยให้เลือกอีก 6 เมนู คือ การจัดบ้าน การจัดห้องนอน การจัด

ห้องรับแขก การจัดห้องครัว การจัดห้องท างาน การจัดห้องน า้ ดงัตวัอย่างในรปูที่ 7 

 

 
รูปท่ี 7 หน้าจอการจัดบ้านและห้องภายในบ้าน 

 

จากรปูที่ 7 เมื่อเลือกที่เมนูแรก การจัดบา้น จะมีเมนูย่อยให้เลือกอีก 3 เมนู คือ วางบ้านให้ถูกหลัก การเลือก

ที่ดนิ ตรวจสอบเลขที่บ้าน ดงัตวัอย่างในรปูที่ 8 และรปูที่ 9  

 
รูปท่ี 8 หน้าจอแสดงเมนูเคลด็ลับเกรด็ความรู้ฮวงจุ้ย 

 

 
รูปท่ี 9 หน้าจอแสดงผลลัพธจ์ากการกดเลือกเมนูการเลือกที่ดิน 
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รปูที่ 9 เป็นการอธบิายลักษณะการเลือกที่ดนิและการเลือกปลูกบ้านที่สมดุลตามหลักฮวงจุ้ย โดยเป็นการอธบิาย

พร้อมกบัมภีาพประกอบเพ่ือให้เข้าใจได้ง่าย  

 

 
รูปท่ี 10 หน้าจอแสดงเมนูตรวจสอบเลขที่บ้าน 

 

 
รูปท่ี 11 หน้าจอแสดงผลลัพธจ์ากการตรวจสอบเลขที่บ้าน 

 

เมื่อเลือกที่เมนู ตรวจสอบเลขท่ีบา้น จากตัวอย่างในรูปที่ 8 จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 10 ผู้ใช้ต้องใส่ข้อมูล

บ้านเลขที่เพ่ือตรวจสอบ แล้วเลือกที่เร่ิม แอพพลิเคชั่นจะประมวลผลเลขที่บ้านพร้อมค าอธบิายดงัตวัอย่างในรปูที่ 11 

เมื่อเลือกที่เมนู การจัดบา้น จากตัวอย่างในรูปที่ 7 แล้วเลือกเมนูย่อยเป็น การจัดห้องนอน จะเป็นค าอธิบาย

หลักการจัดห้องนอนตามฮวงจุ้ย และวิธกีารปรับฮวงจุ้ยให้ถูกต้อง ตวัอย่างในรปูที่ 12 
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รูปท่ี 12 หน้าจอแสดงผลลัพธเ์มื่อเลือกเมนูการจัดห้องนอน 

 

เมื่อเลือกที่เมนู เคล็ดลบัเสริมดวง จากตัวอย่างในรูปที่ 13 แล้วเลือกเมนูย่อยเป็น กระเป๋าสตางค์ จะเป็น

ค าอธบิายหลักการเสริมดวงตามหลักฮวงจุ้ย ตวัอย่างในรปูที่ 13 และรปูที่ 14 

 

 
รูปท่ี 13 หน้าจอแสดงเมนูเคลด็ลับเสริมดวง 

 

 
รูปท่ี 14 หน้าจอแสดงผลลัพธเ์มื่อเลือกเมนูกระเป๋าสตางค์ 
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ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการพฒันาแอพพลิเคชัน่ 

จากการเขยีนโปรแกรมและทดสอบการท างานของโปรแกรม พบว่าแอพพลิเคชันสามารถใช้งานได้ดีระดับหนึ่ง  

และส าเรจ็ตามวัตถุประสงคห์ลักของการศึกษาและพัฒนา แต่ยังพบจุดบกพร่องบางประการ ดงันี้   

1. ความน่าเชื่อถอืของแหล่งข้อมูล  

2. แอพพลิเคชันนี้ เหมาะส าหรับบ้านชั้นเดยีว 

3. แอพพลิเคชันมีขนาดใหญ่ ท าให้ในบางครั้งเมื่อเปิดแอพพลิเคชันแล้วเกดิอาการรวนแล้วหยุดการท างาน

บ่อยครั้ง 

ผลการศึกษาเปรียบเทียบกบังานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ความแตกต่างของงานวิจัย เรื่องระบบสื่อการสอนบนอนิเตอร์เนต็ด้วยภาษาจาวาเรื่องต าราดูโหราศาสตร์ฮวงจุ้ย

สไตล์ใหม่ (วัชระ วิทยาพูล, 2541) กบังานวิจัยระบบตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยส าหรับแอนดรอยด์ คือ ระบบตกแต่ง

บ้านส าหรับแอนดรอย์เป็นแอพพลิเคชั่นส าหรับสมาร์ทโฟนและผู้ ใช้งานไม่จ าเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ฐานข้อมูลเกบ็อยู่ภายในเครื่องโทรศัพท์ นอกจากนั้นเนื้ อหาภายในนอกจากความรู้ทั่วไปของฮวงจุ้ยแล้ว ยังมีการ

ตรวจสอบดวงชะตาของผู้ใช้เพ่ือให้ค าแนะน าการตกแต่งบ้าน และตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้านให้ถูกต้องตามฮวงจุ้ย ซึ่ง

จะต่างจากระบบสื่อการสอนบนอนิเตอร์เนต็ด้วยภาษาจาวาเร่ืองต าราดูโหราศาสตร์ฮวงจุ้ยที่เน้นให้ความรู้ เรื่องทศิทางและ

ต าแหน่งที่ตั้งของอาคารที่อยู่อาศัยเป็นหลัก 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

เมื่อพัฒนาโปรแกรมเสรจ็แล้ว คณะผู้วิจัยได้น าแอพพลิเคชั่นไปให้ผู้ใช้ทั่วไปทดลองใช้งาน เพ่ือประเมนิผลความ

พึงพอใจของแอพพลิเคชั่น โดยแบ่งระดับการให้คะแนนจากน้อยที่สดุไปหามากที่สดุ ระดับ 1 ถึง 5 (โดยคะแนนเท่ากบั 

1 คือพึงพอใจน้อยที่สดุ ส่วนคะแนนเท่ากบั 5 คือ พึงพอใจมากที่สดุ) จากนั้นให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานโปรแกรมแล้วท า

แบบสอบถามเพ่ือประเมินผล ซึ่งผู้ที่ท  าการทดสอบแอพพลิเคชั่น คือผู้ใช้ทั่วไปจ านวนทั้งหมด 20 คน ผลการศึกษาจาก

การตอบแบบสอบถาม โดยการให้ผู้ใช้งานทดสอบการท างานและประเมินผลโดยท าแบบสอบถาม พบว่า ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของโปรแกรมในภาพรวมได้ค่าคะแนนเฉล่ียคิดเป็น 3.95 จากผู้ประเมินทั้งหมด 20 คนและมีค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.37 ซึ่งถือว่าแอพพลิเคชั่นนี้  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี สามารถดูรายละเอยีดผลการ

ประเมนิ ได้จากตาราง 1 และตาราง 2 

ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอพพลิเคชันการตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ย มีผู้ตอบแบบ

ประเมนิทั้งหมด 20 ชุด ซึ่งผลการวิเคราะห์แบ่งได้ดงันี้  

 

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 
 

ล าดับที่ ประเดน็ประเมิน จ านวน ร้อยละ 

1 

เพศ   

ชาย 7 35.00 

หญิง 13 65.00 

 

จากตาราง 1 สรุปได้ว่า เพศหญิงตอบแบบประเมินมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.00 ของผู้ประเมินทั้งหมด 

รองลงมาคอืเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 35.00 ของผู้ประเมนิทั้งหมด 

 

ตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอพพลิเคช่ัน 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คะแนนความพึงพอใจ (รอ้ยละ) 

ค่าเฉลีย่ ระดบั 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
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1. เมนูและเคร่ืองมือมีความชัดเจน 

เข้าใจง่าย 
47.50 52.50 0 0 0 3.68 ดี 

2. ภาพประกอบสื่อความหมาย 

เข้าใจง่าย 
62.60 37.40 0 0 0 4.31 ดี 

3. สแีละการออกแบบมีความ

น่าสนใจ 
75.20 24.80 0 0 0 4.48 ดี 

4. ความเหมาะสมของเนื้อหา 38.90 61.10 0 0 0 3.56 ดี 

5. โดยภาพรวม ทา่นมีความพึง

พอใจต่อแอพพลิเคชันตกแต่งบ้าน

ตามหลักฮวงจุ้ย อยู่ในระดับใด 

48.50 51.50 0 0 0 3.74 ดี 

ค่าเฉล่ีย 3.95 ดี 

 

จากตาราง 2 พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอพพลิเคชันตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ส่วน

ใหญ่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีและโดยภาพรวมเกี่ยวกบัความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชัน โดยเฉล่ียผลประเมินอยู่ในค่า

ระดับดีเช่นกนั ประเดน็เกี่ยวกบัสแีละการออกแบบมีความน่าสนใจ พบว่าผลประเมินมีความพึงพอใจมากที่สดุ คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.48 รองมาคอื ภาพประกอบสื่อความหมายเข้าใจง่าย คดิเป็นค่าเฉล่ีย 4.31 และความพึงพอพอใจน้อยที่สดุคอื 

ความเหมาะสมของเนื้อหาคดิเป็นค่าเฉล่ีย 3.56  

   

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชันตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ สามารถให้

ข้อมูลการจัดตกแต่งห้องภายในบ้าน สามารถตรวจสอบดวงชะตาเบื้องต้น ตรวจสอบบ้านเลขที่ การแก้ไขฮวงจุ้ยให้ถูกต้อง

ตามหลักฮวงจุ้ย และยังสามารถให้เกรด็ความรู้ เกี่ยวกับเคลด็ลับเสริมดวง ที่สามารถตรวจสอบได้ทุกที่ผ่าน Smartphone 

บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอย์ นอกจากนี้ผลจากการน าแอพพลิเคชั่นไปทดลองใช้งานกบัผู้ใช้ทั่วไปจ านวน 20 คน พบว่า

ความพึงพอใจของผู้ใช้ในภาพรวมได้ค่าเฉล่ีย 3.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.37 ซึ่งถือว่าแอพพลิเคชั่นนี้มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดบัด ีสามารถน าไปใช้งานให้เกดิระโยชน์ต่อผู้ที่มคีวามสนใจเกี่ยวกบัศาสตร์นี้ ได้ 

ขอ้เสนอแนะเพิม่เติมจากผูป้ระเมินผลการใชง้าน  

1. ควรเพ่ิมข้อมูลการจัดตกแต่งห้องให้มากขึ้น 

2. หน้าจอแอพพลิเคชั่นบางหน้าจอมรีายละเอยีดข้อมูลมากเกนิไป ท าให้ผู้ใช้ต้องใช้เวลาในการเลื่อนหน้าจอ 

3. ควรเพ่ิมภาพประกอบให้มากขึ้น เพ่ือให้เข้าใจลักษณะการจัดฮวงจุ้ยได้ดขีึ้น 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยน้ีเป็นการพัฒนาระบบวัดความต้านทานส าหรับใช้ในการศกึษาความต้านทานไฟฟ้าของยางน าไฟฟ้าเมื่อมีการเปล่ียนแปลง

รปูร่างจากการดึงด้วยค่าความเครียดน้อยกว่า 5% โดยในการพัฒนาระบบวัดความต้านทานนี้ ใช้หลักการของวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า และใช้

เคร่ืองวัดสัญญาณไฟฟ้า Ni-MyDAQ ในการวัดค่าสญัญาณ ร่วมกับการพัฒนาด้วยโปรแกรมแล็ปวิว ท าให้สามารถวัดและบันทกึค่าความ

ต้านทานได้อย่างรวดเรว็ด้วยอตัราการสุ่มสญัญาณ 1000 คร้ังต่อวินาท ี 

 ในการทดลองเพ่ือประเมินค่าความถูกต้องของระบบวัดพบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นน้ี สามารถวัดค่าความต้านทานของตัวต้านทาน ที่มี

ค่าในช่วงตั้งแต่ 80 k ถึง 1000 k ได้ โดยเมื่อเปรียบเทยีบกับผลการวัดด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์ พบว่ามีความแตกต่างกันอยู่ในช่วง 

0.19-1.1% ในการศกึษาด้านสเถียรภาพของระบบน้ันท าโดยการวัดค่าความดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายที่ป้อนให้กบัวงจร อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 

2 ช่ัวโมง พบว่ามีความเปล่ียนแปลงอยู่ในช่วง 0.16% นอกจากน้ี ระบบที่พัฒนาขึ้ นน้ียังสามารถน าไปใช้ร่วมกับเคร่ืองทดสอบแรงดึง ในการ

วัดความต้านทานของยางน าไฟฟ้าขณะที่ถูกดึงขึ้นลงเป็นวัฏจักรได้  

 

ค าส าคญั: ระบบวัดความต้านทาน  วงจรแบ่งแรงดัน  ยางน าไฟฟ้า  โปรแกรมแลป็วิว 

 

Abstract 

This research presents the development of a system for measuring resistance of conductive rubber subjected to low 

magnitude of tensile strain (<5%). The developed system achieved by using voltage divider technique in combination with a data 

acquisition Ni-MyDAQ. The control program was developed using Lab View to make the system capable of fast measuring of 

resistance with a sampling rate of 1000 Hz.  

To verify the performance of the developed system, a set of resistors ranging from 80 k to 1000 k were measured. 

The results then were compared with results from measuring with a DMM. The differences between these results were between 0.19 

to 1.1%. The stability of the developed system was examined by monstering the supply voltage form the system for 2 hours. The 

deviation of the supply voltage was less than 0.16%. Moreover, the developed system can be used in combination with a tensile 

testing machine, for studying the resistance of a specimen which was applied with a cyclic pattern of tensile strain. 

   

Keywords: resistance measuring system, voltage divider, conductive rubber, Lab View program 

 

บทน า 

   ยางพารา คือ ยางธรรมชาติ เป็นวัสดุโพลิเมอร์ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านของความยืดหยุ่น (Treloar, 

1975) โดยเมื่อถูกดึงให้ยืดออกจะสามารถกลับหดกลับคืนสู่ขนาดเดิมได้อย่างรวดเร็ว ยางพาราโดยธรรมชาติจะมี

คุณสมบตัใินการทนทานต่อแรงดึงต ่า แต่จะสามารถเพ่ิมความแขง็แรงได้ด้วยการเติมสารตัวเติม โดยเขม่าด าเป็นสารตัว

เตมิที่นิยมใช้ ซึ่งนอกจากการท าให้คุณสมบตัด้ิานเชิงกลของยางดขีึ้น เช่นค่าโมดูลัส ความแขง็ ความทนทานต่อการฉีกขาด 

แล้ว ยังท าให้ยางมคีวามสามารถน าไฟฟ้าได้ด้วย (Medalia, 1978)  
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 ยางน าไฟฟ้าผลิตได้จากยางธรรมชาตหิรือยางสงัเคราะห์ โดยมกีารผสมสารตัวเติมเพ่ือให้ยางมีคุณสมบัติในการ

น าไฟฟ้าได้โดยยางน าไฟฟ้านั้นมกีารไปประยุกตใ์ช้ในหลายงาน เช่น ในการลดไฟฟ้าสถติ (Norman, 1970) ในเซน็เซอร์

วัดความดัน (Hussain et al, 2001) และ เซน็เซอร์จับการสมัผัส (Shimojo et al, 2004) เป็นต้น ซึ่งการจะพัฒนา

เซน็เซอร์จากยางน าไฟฟ้าได้นั้น จ าเป็นต้องเข้าใจความสัมพันธ์ทางเชิงกลและไฟฟ้าของยาง โดยจากงานวิจั ยในอดีต 

(Kim et al, 2010) พบว่า การยืดขึ้นของยางน าไฟฟ้านั้นมีความสัมพันธก์บัการเพ่ิมขึ้นของค่าความต้านทานโดยใน

งานวิจัยดงักล่าวได้น าเอามลัตมิเิตอร์แบบดจิิตอลมาใช้ในการวัดความต้านทาน 

 ภาพที่ 1 แสดงขนาดตวัอย่างชิ้นงานยางที่ใช้ส าหรับการทดสอบ โดยชิ้นทดสอบด้านซ้าย ผลิตจากยางธรรมชาติ

ซึ่งผ่านกระบวนการขึ้นรูปตามปกติ ท าให้มีสนี า้ตาลอ่อน มีความยืดหยุ่นสงู และไม่น าไฟฟ้า ส่วนรูปขวาแสดงชิ้นงานซึ่ง

ผลิตโดยใช้เขม่าด า (Carbon Black 50 phr) เป็นสารเติม ท าให้ชิ้นงานแขง็แรงขึ้น ความยืดหยุ่นลดลง มีสดี า และมี

คุณสมบตันิ าไฟฟ้าได้ โดยคุณสมบตัขิองยางน าไฟฟ้านั้นมีความแตกต่างกนัและควบคุมให้คงที่ได้ยาก ขึ้นกบัหลายปัจจัย

ทั้งปริมาณสดัส่วนของตัวเติมที่ใช้ รูปร่าง ขนาด และกระบวนการวัลคาไนซ์เป็นต้น โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเซน็เซอร์วัดระยะยืดจากยางน าไฟฟ้า โดยในการจ าลองสภาวการณ์จริง ของการน าไปใช้งาน 

จะต้องท าการทดสอบด้วยการยืดด้วยลักษณะแบบกลับไปมา ด้วยความเครียดต ่าเพ่ือให้ชิ้นงานไม่เสยีรปูอย่างถาวร 

 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงช้ินงานยางส าหรับการทดสอบ 

 

 ดงันั้น งานวิจัยนี้มจุีดประสงคเ์พ่ือพัฒนา ระบบและโปรแกรมส าหรับการวัดความต้านทานเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้

ในการทดสอบยางน าไฟฟ้าซึ่งถูกยืดออกด้วยค่าความเครียดต ่าๆ ด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง โดยมีลักษณะการยืดแบบ  

วัฏจักร ซึ่งการวัดความต้านทานด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบพกพา (Handheld digital multimeters) นั้นมีข้อจ ากดัใน

ด้านการตอบสนองที่ช้า ไม่เหมาะในการวัดในกรณีที่ค่าความต้านทานมีการเปล่ียนแปลงเรว็ นอกจากนี้  ดิจิตอลมัลติ

มเิตอร์โดยทั่วไป ยังไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกบัคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้นผู้ท าวิจัยจึงมีแนวคิดในการใช้วงจรแบ่งแรงดัน

ร่วมกบัเคร่ืองวัดสญัญาณ NI-MyDAQ เพ่ือใช้วัดความดนัไฟฟ้าที่ตกคร่อมชิ้นยางทดสอบ แล้วน าไปค านวณเป็นค่าความ

ต้านทานไฟฟ้า โดยพัฒนาโปรแกรมบันทกึข้อมูลรวมทั้งค านวณด้วยภาษา LabVIEW (Sumathi and Surekha, 2002) 

ท าให้สามารถรับส่งข้อมูลกบั โปรแกรมควบคุมเคร่ืองทดสอบแรงดงึได้  

 
วิธีการศึกษา 

การออกแบบวงจร และระบบการวดัส าหรบัวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า 

 ในการทดสอบในเบื้องต้นถงึผลกระทบของระยะยืดที่มต่ีอค่าความต้านทานไฟฟ้าของยางน าไฟฟ้า พบว่าเมื่อน า

ตัวอย่างชิ้นงานยางน าไฟฟ้าที่มีขนาดตามรูปที่ 2 มาต่อเข้ากบัแผ่นโลหะประกบปลายแต่ละด้าน จากนั้นท าการวัดความ

ต้านทานของยางน าไฟฟ้าด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์ ดังรูปที่ 3 และท าการดึงยางด้วยระยะยืดประมาณ ตั้งแต่ 0-5% ของ

117 mm 

26 
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ความยาว พบว่าค่าความต้านทานที่อ่านได้จากมลัตมิเิตอร์เพ่ิมขึ้นเมอืมกีารยืดขึ้นของชิ้นยาง นอกจากนี้ยังพบอกีว่าการบิด

งอ และแรงที่ใช้ในการบบีโลหะประกบกม็ผีลกระทบกบัความต้านทานที่วัดได้เช่นกนั โดยจากการทดสอบในขั้นต้นพบว่า

ค่าความต้านทานเปล่ียนแปลงอยู่ในช่วง 87-900 kΩ  

 
รูปท่ี 2 แสดงขนาดของยางน าไฟฟ้าที่ใช้ท าการทดสอบ 

 

 
รูปท่ี 3 แสดงการวัดความต้านทานยางน าฟ้าด้วยมัลติมิเตอร์ 

 

เนื่องจากดจิิตอลมลัตมิเิตอร์มคีวามเรว็ในการอ่านค่าความต้านทานอยู่ที่ 2 - 3 ค่าต่อวินาท ีซึ่งความเรว็ในการ

อ่านค่าดงักล่าว ช้าเกนิไปและไม่เหมาะสมส าหรับการเปล่ียนแปลงความต้านทานที่เกดิขึ้นอย่างรวดเรว็ในขณะที่ดึงยางน า

ไฟฟ้า นอกจากนี้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ นั้นยากในการเกบ็บันทกึค่าของความต้านทานที่เปล่ียนแปลงใน

ช่วงเวลาการดึงเนื่องจากต้องอ่านและบันทึกค่าด้วยคน จากปัญหาในขั้นต้น ทางผู้ วิจัยจึงได้น าวงจรแบ่งแรงดันมา

ประยุกต์ใช้ในการวัดความต้านทานไฟฟ้า โดยเชื่อมต่อวงจรดังกล่าวเข้ากับอุปกรณ์เกบ็ข้อมูล NI-myDAQ ดังรูปที่ 4 

และพัฒนาโปรแกรมประมวลผลข้อมูลด้วยภาษา Lab View ซึ่งเป็นภาษาแบบไดอะแกรมรูปภาพ ดังรูปที่ 5 เหมาะกบั

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องทดสอบแรงดึง ท าให้สามารถเกบ็บันทึกข้อมูลความต้านทาน พร้อมกบัระยะยืด 

ในระหว่างการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงดงึได้ 

Dimension in centimetre 
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รูปท่ี 4 แสดงการต่อพอร์ตระหว่าง NI myDAQ กบัวงจรแบ่งแรงดัน 

 

 จากรูปที่ 4 การต่อวงจรแบ่งแรงดันเข้ากบัอุปกรณ์ NI myDAQ นั้นจ าเป็นต้องน าตัวต้านทานอ้างองิที่รู้ ค่า คือ 

R1 มาต่อเข้ากบัตวัต้านทานที่ต้องการวัดค่า คอื R2 จากนั้นจ่ายแรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงคงที่ ขนาด 5V ที่ขั้วขาเข้าของตัว

ต้านทาน R1 และต่อสายกราวน์ ที่ขั้วขาออกของตัวต้านทาน R2 ดังรูปที่ 4 จากนั้นต่อสญัญาณเพ่ือวัดความต่างศักย์ตก

คร่อมของทั้งวงจร (Vin) ผ่านช่อง 0+ และ 0- และค่าความต่างศักย์ตกคร่อม R2 (Vout) ผ่านช่อง 1+ และ 1-  

 

 
รูปท่ี 5 แสดงโปรแกรมที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 
จากรูปที่ 4 และรูปที่ 5 จะเห็นได้ว่าระบบวัดนี้ ไม่ได้วัดค่าความต้านทานโดยตรง แต่น าค่าความต่างศักย์ตก

คร่อมที่วัดได้มาค านวณกลับเป็นค่าความต้านทาน (Boylestad, 2002) ดังนั้น เมื่อทราบค่าของแรงดันตกคร่อม ,

 และความต้านทานอ้างองิ จะสามารถค านวณความต้านทาน ได้สมการตามสมการที่ 1 และ 2  
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จากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าเมื่อดงึยางน าไฟฟ้าที่ระยะยืดระหว่าง 0-5% ของความยาว ความต้านทานที่วัดได้

อยู่ในช่วง 87 - 900  ดังนั้นจากการค านวณ จึงก าหนดให้แรงดันที่จ่ายให้กับวงจร  มีค่าอยู่ที่ 5V และความ

ต้านทานอ้างองิ R1=100  เพ่ือให้สามารถวัดค่าความต้านทาน R2 ที่เปล่ียนแปลงอยู่ในช่วง 80 - 1000 ได้ โดย

อตัราการสุ่มสัญญาณที่ตั้งไว้คือ 1000 คร้ังต่อวินาที และส่งค่าเฉล่ียออกทุก 100 ข้อมูลวัด ท าให้สามารถวัดความ

ต้านทานได้ 10 ค่าต่อวินาท ีในการทดสอบความถูกต้องของระบบ ท าโดยการเปรียบเทยีบข้อมูลการวัดความต้านทานของ

ตัวต้านทานที่มีค่าในช่วง 80 -1000  เทียบกบัค่าที่อ่านได้จากมัลติมิเตอร์ เพ่ือประเมินความน่าเชื่อถือของระบบที่

พัฒนาขึ้นก่อนน าไปใช้ในการทดสอบวัดความต้านทานของยางน าไฟฟ้าที่ถูกดงึด้วยเคร่ืองทดสอบแรงดงึ 

 

ผลการศึกษา 

การทดสอบเสถยีรภาพของระบบวดั 

เพ่ือเป็นการลดความผิดพลาดของการวัดที่มีสาเหตุจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบเสถียรภาพ

ของแหล่งจ่ายโดยเกบ็ข้อมูลของแรงดันที่ป้อนให้กบัวงจร  ซึ่งต่อมาจากแหล่งจ่ายขนาด 5V เป็นเวลา 2 ชั่วโมงดัง

แสดงในรูปที่ 6 โดยจากข้อมูลการทดสอบพบว่าค่าแรงดัน มีค่าอยู่ระหว่าง 4.8770 - 4.8850 V และมีความเปล่ียน 

แปลงอยู่ที่ประมาณ 0.16% โดยมค่ีาเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 4.8832V และ 1.61mV ตามล าดับ และเมื่อ

เวลาผ่านไป 1 ชั่วโมงค่าของแรงดนัตกคร่อมจะเร่ิมค่าคงที่โดยมค่ีาอยู่ระหว่าง 4.883 - 4.885V คอืมคีวามเปล่ียนแปลง

อยู่ที่ประมาณ 0.036% และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29 mV ดังแสดงในภาพ 6 ดังนั้น ในการทดลอง หากเปิดระบบ

ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบจะท าให้แรงดนัของระบบมีเสถยีรภาพที่ดขีึ้น ทั้งนี้ถงึแม้จะไม่ได้เปิดระบบทิ้งไว้ 

ระบบนี้กม็สีเถยีรภาพที่ดคีอืมกีารเปล่ียนแปลงน้อยกว่า 0.16% ซึ่งเพียงพอต่อการทดสอบในงานวิจัยนี้  

 

 
รูปท่ี 6 แสดงข้อมูลแรงดันตกคร่อมทั้งวงจร (Vin) ในเวลา 2 ช่ัวโมง 

 

การทดสอบความถูกตอ้งของระบบการวดัความตา้นทาน 

การทดสอบความถูกต้องของระบบการวัดที่พัฒนาขึ้น ท าได้โดยการวัดค่าจากตวัต้านทานขนาดต่างๆ ตั้งแต่  80 

- 1000  โดยเปรียบเทยีบผลที่ได้จากระบบวัดที่พัฒนาขึ้นกบัค่าที่อ่านได้จากมัลติมิเตอร์ ดังรูปที่ 7 โดยผลการวัดที่

ได้แสดงในตารางที่ 1 จะเหน็ได้ว่า ค่าที่ได้จากระบบวัดมคีวามใกล้เคยีงกบัผลของการวัดที่ได้จากมัลติมิเตอร์โดยพบว่า มี

ความแตกต่างกนัอยู่ที่ 0.19 - 1.1 % ดงัแสดงในตาราง 1 โดยแม้ว่าผลการวัดจะมคีวามแตกต่างกนั 1.1% กย็ังถือว่าไม่

มาก และเพียงพอในการทดสอบในงานวิจัยนี้  โดยความผิดพลาดอาจมาได้จากหลายปัจจัย เช่นความถูกต้องของมัลติ

มเิตอร์ ความต้านทานที่ใช้วัด และความต้านทานที่ขั้วต่อของสายสญัญาณเป็นต้น 

k in(V )

k k

k

in(V )

k
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รูปท่ี 7 แสดงภาพการทดสอบระบบวัดความต้านทาน 

 
ตาราง 1 การเปรียบเทยีบค่าความต้านทาน (กโิลโอห์ม) ที่วัดได้จากมัลติมิเตอร์กบัระบบที่พัฒนาขึ้น 

 

 
 

การประยกุตใ์ชใ้นการทดสอบยางน าไฟฟ้า 

ภายหลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของระบบวัดค่าความต้านทานที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้น าระบบวัดนี้  มา

ประยุกตใ์ช้ในการศึกษาผลของระยะยืดต่อค่าความต้านทานของยางน าไฟฟ้า โดยท าการติดตั้งยางน าไฟฟ้าเข้ากบัเครื่อง

ทดสอบแรงดึง  (model: H50KS) และท าการเชื่ อมต่อระบบวัดความต้านทานให้สามารถส่งข้อมูลให้กับ 

โปรแกรมควบคุมของเคร่ืองทดสอบแรงดึงได้ ดังแสดงในรูปที่ 8 โดยในการทดลองนี้  มีการก าหนดความเรว็ในการดึง 

และปล่อยยางน าไฟฟ้าอยู่ที่ 0.1 mm/s โดยมีระยะยืดสงูสดุที่ 2 mm หรือค่าความเครียดประมาณ 2.5% และมีการเกบ็

บนัทกึข้อมูลการวัดความต้านทานที่อตัรา 10 ค่าต่อวินาท ีจากผลการทดลองพบว่าระบบวัดที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้ในการ

อ่านค่าความต้านทานในช่วงเวลาใดๆ ได้ ทนัททีี่ยางน าไฟฟ้าเกดิการเปล่ียนแปลงความยาว โดยตัวอย่างผลการทดลอง

จากการวัดความต้านทานยางน าไฟฟ้าระหว่างการยืดด้วยเคร่ืองทดสอบแรงดึง แสดงดังรูปที่ 9 ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบวัด

ความต้านทานในงานวิจัยนี้  สามารถน ามาใช้ในการทดสอบยางน าไฟฟ้าได้อย่างด ี 
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รูปท่ี 8 แสดงการติดตั้งอุปกรณ์ในการทดลอง 

 

 
รูปท่ี 9 แสดงการเปล่ียนแปลงความต้านทานไฟฟ้าเทยีบกบัเวลาของยางน าไฟฟ้า 

 

จากรูปที่ 9 ระยะยืดที่สร้างจากเคร่ืองทดสอบแรงดึงในการทดลองนี้ เป็นแบบวัฏจักร กลับไปกลับมา ระหว่าง

ระยะยืด 0 mm ไปจนถงึ 2 mm เป็นจ านวน 10 รอบ โดยเมื่อถงึระยะต าแหน่ง 0 mm และ 2 mm เครื่องทดสอบจะหยุด

รอเป็นเวลา 2 นาท ีก่อนจะเคล่ือนที่ต่อ โดยผลการวัดที่ได้พบว่าค่าความต้านทานของชิ้นงานยางน าไฟฟ้า เมื่อเร่ิมต้นที่

ระยะ 0mm มีค่า 100  จากนั้นมีค่าเพ่ิมขึ้นและลดลงแบบเป็นวัฏจักรเช่นกัน โดยในรอบของการดึงแรกจะมีความ

แตกต่างของค่าความต้านทานมากที่สดุ คือ ประมาณ 100  - 400  และจะมีความเปล่ียนแปลงลดลงตามล าดับ 

โดยจะเหน็ว่าระหว่างการหยุดรอที่ต าแหน่ง 0mm และ 2 mm นั้นค่าความต้านทานของยางจะลดลงตามเวลาที่เพ่ิมขึ้น ซึ่ง

แสดงคุณสมบัติคล้ายความคืบของยาง โดยจากผลการทดลองในเบื้องต้นพบว่ายางน าไฟฟ้านี้มีศักยภาพในการน าไปใช้

เป็นเซน็เซอร์วัดระยะยืดเนื่องจากมีการแสดงค่าความต้านทานแบบกลับไปมาสอดคล้องกับระยะยืดที่สร้างจากเคร่ือง

ทดสอบ ดงันั้นทางผู้วิจัยจึงจะท าการทดลองเพ่ิมเพ่ือหาปัจจัยที่มผีลกระทบต่างๆ เพ่ือการพัฒนาเซน็เซอร์วัดระยะยืดจาก

ยางน าไฟฟ้าต่อไป  

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

  ระบบวัดความต้านทานไฟฟ้าในงานวิจัยนี้  ใช้หลักการของวงจรแบ่งแรงดนั ซึ่งท าให้สามารถวัดค่าความต้านทาน

ได้อย่างรวดเรว็ ที่อตัราการสุ่มสญัญาณ 1000 คร้ังต่อวินาท ีโดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น เขียนด้วยภาษาแลปวิว ท าให้ง่าย

ต่อการพัฒนาและเชื่อมต่อกบัอปุกรณต่์างๆ ได้หลากหลาย  

k

k k
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ชิ้นงานตวัอย่างในงานวจิัยนี้มค่ีาความต้านทานโดยประมาณที่ 87- 900  ที่ระยะยืดน้อยกว่า 5% ซึ่งระบบวัด

ที่พัฒนาขึ้ นได้ถูกออกแบบส าหรับความต้านทานในช่วงดังกล่าวนี้ เท่านั้น โดยระบบวัดความต้านทานที่พัฒนาขึ้ นนี้ ม ี

สเถยีรภาพให้ผลการวัดที่ด ีและมคีวามผดิพลาดจากการวัดโดยประมาณไม่เกนิ 1.1% เมื่อใช้วัดค่าความต้านทานในช่วง   

80 -1000   โดยหากต้องการวัดค่าความต้านทานที่มากกว่านี้  สามารถท าได้ด้วยการเปล่ียนค่าตัวต้านทาน R1 ให้

เหมาะสมกบัช่วงความต้านทานที่จะวัด 

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถน าไปใช้ในการทดสอบและศึกษาคุณสมบัติของชิ้นงานยางน าไฟฟ้าได้ ทั้งนี้ ควรท า

การทดลองเพ่ิมเติมเพ่ือหาปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณสัดส่วนสารตัวเติม ความเรว็ในการดึง ระยะยืดสูงสุด 

รปูร่างของชิ้นงาน เป็นต้น เพ่ือใช้ประกอบในการพัฒนาเซ็นเซอร์วัดระยะยืดจากยางน าไฟฟ้าต่อไป 
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บทคดัย่อ 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เนต็ส าหรับการสบืค้นและจองที่พักโดยพิจารณาจากโรงแรมต่างๆ ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของราคาและสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เน่ืองจากแต่ละเวบ็ไซต์มีการเสนอราคาและโปรโมช่ันที่แตกต่างกัน ท าให้

นักท่องเที่ยวต้องใช้เวลาในการสบืค้นข้อมูลจากหลากหลายเวบ็ไซต์ เพ่ือน ามาเปรียบเทยีบราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ซ่ึงท าให้เกดิความยุ่งยากและ

ใช้เวลานาน 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการพัฒนาระบบในการสืบค้นโรงแรมโดยการสกัดข้อมูลในโครงสร้างเว็บไซต์ ซ่ึงใช้ข้อมูลจากเวบ็ไซต์จอง

โรงแรมแบบออนไลน์ที่เช่ือถือได้ ตัวอย่างเช่น Agoda, Booking และ Hotels โดยใช้เคร่ืองมือ iMacros ประยุกต์เข้ากบัภาษา PHP เพ่ือท าการ

ดึงและสกดัข้อมูล เกบ็ผลลัพธท์ี่ได้ไว้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL นอกจากนี้ ได้ท าการพัฒนาเวบ็แอพพลิเคช่ัน เพ่ือใช้ในการสบืค้น

และเปรียบเทยีบโรงแรม ซ่ึงช่วยให้นักท่องเที่ยวบรรลุเป้าหมายและเลือกที่พักที่เหมาะสมได้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึ้น 

 

ค าส าคญั: ระบบการสบืค้นที่พัก  การสกดัข้อมูล  การวิเคราะห์โครงสร้างเวบ็ไซต์  ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจทางออนไลน์ 

 

Abstract 

Most tourists use the Internet for searching accommodation and booking by considering various hotels, which are most 

reasonable, especially in terms of price and nearby attractions. Since each accommodation Website has its own different prices and 

promotions, tourists have to spend a lot of time searching for various Websites in order to compare the hotel prices and other 

conditions. This can be complex and time consuming. 

Therefore, we have developed a hotel searching system with Website structure extraction by using information from 

reliable online hotel Websites, such as Agoda, Booking and Hotels. The iMacros tool has been applied with PHP language for data 

retrieval and extraction, and the results are stored in a MySQL database management system. In addition, a Web application has been 

developed for hotel searching and comparing. This can help tourists achieve their goals and choose an appropriate accommodation 

more effectively. 

 

Keywords: accommodation searching system, data extraction, Website structure analysis, online decision support system 

 

บทน า 

ปัจจุบนัธรุกจิโรงแรมได้น าอนิเตอร์เนต็มาใช้ในการโฆษณาโรงแรม เพ่ือส่งเสริมการขายและอ านวยความสะดวก

ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในด้านข้อมูลและราคาห้องพักของโรงแรมที่สามารถปรับปรุงตลอดเวลา (ชัยพฤกษ์ บุญเลิศ, 

2553) อกีทั้งยังมีระบบสนับสนุนการจองห้องพักผ่านตัวแทนขายทางระบบอนิเตอร์เนต็ ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถท า

การจองห้องพักได้อย่างสะดวกรวดเรว็มากขึ้น โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกโรงแรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 3 อนัดับ

แรก คอื 1. ท าเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อม 2. ราคา และ 3. ประสบการณ์ของผู้พักและข้อแนะน าของคนอื่นๆ ตามล าดับ 

(Barsky, 2013) แต่ข้อมูลที่มมีากมายบนระบบอนิเทอร์เนต็ท าให้นักท่องเที่ยวต้องเสยีเวลาในการค้นหาและเปรียบเทยีบ

ข้อมูลกนัจากหลายเวบ็ไซต ์เพ่ือให้ได้โรงแรมและห้องพักที่ราคาถูกและตรงตามความต้องการมากที่สดุ  
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ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาแนวทางการสกัดข้อมูลจากเว็บไซต์พบว่า ในงานวิจัยของเกรียงกมล และจักรกฤษณ ์

(2555) มกีารใช้ HTML tags จากเวบ็ไซตม์าสร้างหลักการในการวเิคราะห์เวบ็ไซตอ์นาจารด้วยการเทยีบค าภาษาไทยโดย

มกีระบวนการอลักอริทมึคอืท าการดงึข้อมูล URL ของเวบ็ไซตจ์ากนั้นจะแยกข้อมูล tag ออกเป็นส่วนหัวเรื่อง (Title) ส่วน

เนื้ อหา (Body Content) และเชื่อมโยงไปยังเวบ็ไซต์อื่น (Link) จากนั้นท าการตัดค าและบันทกึรายการค าลงฐานข้อมูล 

เพ่ือน าไปตรวจสอบกบั Semantic Network ค าอนาจารจากเวบ็ไซต์ (เกรียงกมล และจักรกฤษณ์, 2555) และงานวิจัย

สริินันท ์และจักรกฤษณ์ (2557) ได้ท าการพัฒนาอลักอริทมึในการวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่เวบ็ไซต์ท่องเที่ยวประเทศ

ไทยโดยได้เพ่ิมโครงสร้างเวบ็ไซต์จากงานของเกรียงกมล และจักรกฤษณ์ (2555) และอีก 2 ส่วน ได้แก่ ในส่วนของ 

keyword และ description แต่อย่างไรกต็ามเวบ็ไซต์การจองห้องพักของโรงแรมแบบออนไลน์ต้องมีการกรอกข้อมูล

สอบถาม เช่น วันที่เข้าห้องพัก จ านวนคนื และสถานที่พัก ดงันั้นจะต้องมีเคร่ืองมือมาช่วยก่อนการสกดัข้อมูล ในงานวิจัย

ของ Anderson และ Hong (2013) ได้ท าการพัฒนาโปรโตไทป์ rExtractor ซึ่งเป็น Visual Block Model ที่พัฒนาโดย

ภาษา JAVA ท าหน้าที่จ าลองการกรอกข้อมูล จากนั้นจึงท าการสกดัข้อมูลลงฐานข้อมูลโดยอตัโนมตั ิ

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท าการพัฒนาระบบสืบค้นโรงแรมด้วยการสกัดข้อมูลในโครงสร้างเวบ็ไซต์หรือ 

HTML tag โดยใช้เครื่องมือ iMacros ประยุกต์เข้ากบัภาษา PHP ท าการสกดัข้อมูลโรงแรมจากเวบ็ไซต์ผู้ให้บริการจอง

ห้องพักที่มีความน่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น อโกด้า บุ๊คกิ้ ง และ โฮเตล็ ลงฐานข้อมูลอตัโนมัติ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถ

สบืค้นโรงแรมที่มีราคาห้องพักถูกที่สดุได้ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถสบืค้นตามเงื่อนไขอื่นๆ ได้ เช่น ชื่อโรงแรม 

ยอดรีวิว คะแนนรีวิว ระดบัดาว รวมทั้งสามารถดูแผนที่ระบุต าแหน่งของโรงแรมและสถานที่ส  าคญัใกล้เคียงกบัโรงแรมได้ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการสืบค้นโรงแรมที่มีราคาห้องพักถูกที่สุดและเรียงล าดับโรงแรมตาม

เงื่อนไขได้ 

 

วิธีด าเนินงาน 

เนื่องจากเวบ็ไซตจ์องห้องพักมรีะบบช าระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตดังนั้นข้อมูลลูกค้าจึงมีความส าคัญเป็นอย่าง

มาก การดงึข้อมูล HTML Code จากเวบ็ไซตด์งักล่าวโดยตรงจึงเป็นเรื่องยาก ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ iMacros ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ในการช่วยดึงข้อมูลหน้าเวบ็ไซต์ในรูปแบบ HTML tags เพ่ือน ามาสกดัข้อมูลจากนั้นใช้ภาษา PHP ท าการสกดัข้อมูลลง

ฐานข้อมูล ซึ่งแบ่งวิธกีารด าเนินงานออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

1. สถาปัตยกรรมของการพฒันาระบบสืบคน้โรงแรมดว้ยการสกดัขอ้มูลใน HTML tags 

ผู้วิจัยได้ออกแบบสถาปัตยกรรมของการพัฒนาระบบออกเป็น 3 ส่วน ดงัรปูที่ 1 คอื 

 

 
 

รูปท่ี 1 สถาปัตยกรรมของการพัฒนาระบบสบืค้นโรงแรมด้วย HTML Tags 
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1.สร้างอัลกอริทึมโดยใช้เครื่องมือ iMacros ประยุกต์เข้ากับภาษา PHP ท าการดึงและสกัดข้อมูล

โรงแรมใน HTML tags ที่ได้จากเวบ็ไซต์ผู้ให้บริการจองห้องพัก ตัวอย่างเช่น อโกด้า บุก๊กิ้ ง และ โฮเตล็ โดยสกดัข้อมูล

ดงันี้  1. ชื่อโรงแรม 2. URL ของโรงแรม 3. ราคาห้องพัก (ไม่รวมภาษี) 4. ที่อยู่ 5. จังหวัด 6. ชื่อประเทศ 7. ยอดรีวิว 

8. คะแนนรีวิว 9. วันที่เข้าพัก 10. จ านวนคืนที่พัก 11. รูปโรงแรม 12. ต าแหน่ง latitude 13. ต าแหน่ง longitude 14.

ระดบัดาวและ 15. แผนที่ จากนั้นท าการเกบ็ข้อมูลลงในฐานข้อมูล MySQL ของระบบการสบืค้นโรงแรม 

2. สร้างระบบสบืค้นโรงแรมในรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชั่นผู้ใช้ต้องท าการระบุข้อมูล ได้แก่ เงื่อนไขการ

เรียงล าดบัโรงแรม (ราคา ยอดรีวิว ระดบัดาว) ประเทศ จังหวัด วันที่จอง จ านวนคนืที่พัก จากนั้นระบบจะแสดงผลรายชื่อ

และข้อมูลโรงแรมโดยจัดเรียงล าดบัตามราคาห้องพักที่ถูกที่สดุ และสามารถเข้าไปยังเวบ็ไซตจ์องห้องพักนั้นๆ ได้  

  3. ฐานข้อมูลของระบบเพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูลโรงแรมและห้องพักที่สกดัได้จาก HTML tags 

2. การดึงขอ้มูลโรงแรม 

  จากปัญหาการเปรียบเทยีบข้อมูลจากหลายๆ เวบ็ไซต์ เพ่ือหาห้องพักที่มีราคาถูกที่สดุ ดังนั้น จึงต้อง

สกดัข้อมูลจากเวบ็ไซตบ์ริษัทผู้ให้บริการจองห้องพักมาไว้ที่ฐานข้อมูลเดียวกนัก่อน โดยคัดเลือกข้อมูลที่จ าเป็นต่อการน า

ข้อมูลมาเปรียบเทยีบกนัต่อไปนี้  คือ 1. ชื่อโรงแรม 2. URL ของโรงแรม 3. ราคาห้องพัก (ไม่รวมภาษี) 4. ที่อยู่ 5. 

จังหวัด 6. ประเทศ 7. ยอดรีวิว 8. คะแนนรีวิว 9. วันที่เข้าพัก 10. จ านวนคืนที่พัก 11. รูปโรงแรม 12. ต าแหน่ง 

latitude 13. ต าแหน่งlongitude 14. ระดบัดาว และ 15. แผนที่ ดงัตวัอย่างรปูที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้เครื่องมือ iMacros 

ที่สามารถท าการเข้าถงึ เวบ็ไซตท์ี่มกีารปิดกั้นไว้ได้ มาช่วยในการดึงข้อมูลจากหน้าเวบ็ไซต์เพ่ือให้ได้ผลลัพธก์ารดึงข้อมูล

เป็นไฟล์ HTML tags น าไปสกดัในขั้นตอน 3 ดงัตวัอย่างรปูที่ 3 

 
รูปท่ี 2 แสดงตัวอย่างหน้าเวบ็ไซต์ อโกด้า 

 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงตัวอย่าง HTML Tags ที่ได้จากการดึงข้อมูลโรงแรมจากเวบ็ไซต์ อโกด้า 



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

- 419 – 

 

3. การสกดัขอ้มูลโรงแรม 

ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค substr(), strlen() และ strpos() ของภาษา PHP สร้างฟังกช์ันในการสกดัข้อมูล

โดยก าหนดค า keyword ดงัตารางที่ 1 เพ่ือใช้ตดั String และหา String ข้อมูลโรงแรมที่ต้องการ โดยมอีลักอริทมึ ดงันี้  

1. รับค่า keyword ของค่าของข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการ, keyword ที่ต้องการค้นหาข้อมูล, ต าแหน่งเริ่มต้นในการ

ค้นหา, ต าแหน่งสดุท้ายของการค้นหาข้อมูล 

2. เริ่มค้นหา keyword ที่รับและนับจ านวนตวัอกัษร keyword 

3. ค้นหาต าแหน่งเริ่มต้น Tags ของ keyword ที่รับ 

4. ค้นหาต าแหน่งสดุท้ายของ Tags ของ keyword ที่รับ 

5. หาจ านวนตวัอกัษรที่ต้องการสกดั เท่ากบัค่าต าแหน่งสดุท้ายTags ของ keyword ลบด้วย ค่าต าแหน่งเริ่มต้น 

Tags ของ keyword ลบด้วย จ านวนตวัอกัษรของ keyword ที่ต้องการค้นหา 

 

ตารางที่ 1 แสดง keyword และความหมาย 
 

Keyword ความหมาย Keyword ความหมาย 

HotelTranslatedName ช่ือโรงแรม TextPrice ราคาห้อง 

HotelUrl URL โรงแรม ReviewCount จ านวนรีวิว 

ImageURL รปูโรงแรม Address ที่อยู่โรงแรม 

StarRating ระดับดาว Longitude ต าแหน่ง longitude 

TextPrice ราคาห้อง Latitude ต าแหน่ง latitude 

ReviewCount จ านวนรีวิว TextReviewScore คะแนนรีวิว 

 

4. การออกแบบฐานขอ้มูล 

เมื่อสกดัข้อมูลจาก HTML Tags ได้แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเกบ็ลงในฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการสบืค้นข้อมูล

โรงแรมต่อไป ผู้วิจัยได้ออกแบบฐานข้อมูลไว้ทั้งหมด 7 ตารางความสมัพันธ ์ดงัรปูที่ 4 
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รูปท่ี 4 แสดง ER-Diagram ของข้อมลูโรงแรม 
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 จากรูปที่ 4 ในตาราง agent เกบ็ชื่อและรูปภาพของโรงแรม ตาราง check เกบ็จ านวนโรงแรมที่ว่างของแต่ละ

จังหวัด, วันที่เข้าพักและจ านวนคนืที่เข้าพัก ตาราง checkfile เกบ็ที่อยู่ของไฟล์ที่ได้ ตาราง country เกบ็ชื่อประเทศ ตาราง 

province เกบ็ชื่อจังหวัด ตาราง datahotel เกบ็ข้อมูลชื่อโรงแรม, ที่อยู่, ราคา, URL ที่อยู่โรงแรม, จ านวนรีวิว, คะแนนรีววิ

, ระดบัดาว, จังหวัด, ประเทศ, วันที่เข้าพัก, จ านวนคนืที่เข้าพัก, รปู, ชื่อเวบ็ที่ไปดงึ, แผนที่, ละตจูิดและลองจิจูด 

 

5. ขั้นตอนการท างานของอลักอริทึม 

ในสว่นขั้นตอนการท างานของอลักอริทมึ ผู้วิจัยได้แบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

5.1 การดงึข้อมูลโรงแรม ต้องท าการเพ่ิมข้อมูล เวบ็ไซตจ์องห้องพักแบบออนไลน์ ชื่อประเทศ และชื่อ

จังหวัด ลงสู่ฐานข้อมูลของระบบก่อน เพ่ือให้ระบบดงึข้อมูลโรงแรมตามประเทศ และจังหวัดของแต่ละเวบ็ไซตท์ี่ถูกเพ่ิมลง

ในฐานข้อมูล ผ่านทางเวบ็แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูล ก่อนน าไปสกดัข้อมูลต่อไป ดงัรปูที่ 5 

 

 
 

รูปท่ี 5 แสดงหน้าจอการเพิ่มช่ือจังหวดัพิษณโุลก เพ่ือให้ระบบรู้ ว่าต้องท าการดึงข้อมูลในรปูแบบ HTML จากโรงแรมในจังหวัดพิษณโุลก 

 

5.2 การสกัดข้อมูลใช้เครื่องมือ iMacros ประยุกต์เข้ากับภาษา PHP เพ่ือใช้ในการสกัดข้อมูลจาก 

HTML Tags ที่ดงึข้อมูลโรงแรมมาจากขั้นตอนที่ 5.1 และจัดเกบ็ลงฐานข้อมูล โดยมขีั้นตอนการท างาน ดงัรปูที่ 6 
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รูปท่ี 6 ขั้นตอนการท างานการเกบ็รวบรวมและสกดัข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมอื iMacros ประยุกต์เข้ากบัภาษา PHP 

 

ผู้พัฒนาได้ออกแบบขั้นตอนการท างานของอลักอริทมึการสกดัข้อมูล โดยอลักอริทมึจะท าการนับจ านวนห้องว่าง

ของโรงแรมที่ระบุฐานข้อมูล เพ่ือหาจ านวนรอบในการสร้างไฟล์ iMacros ที่ใช้ส าหรับดึงข้อมูลโรงแรมซึ่งจะได้ข้อมูล

ออกมาเป็นไฟล์ HTML tags จากนั้นระบบใช้ภาษา PHP ท าการสกดัข้อมูลโรงแรมจาก HTML tags เกบ็ลงฐานข้อมูล 

 5.3 ขั้นตอนการสบืค้นข้อมูลโรงแรม เริ่มจากผู้ใช้เลือกเงื่อนไขการสบืค้นผ่านเวบ็แอพพลิเคชั่นโดย

ระบบจะ Query ข้อมูลในฐานข้อมูล และแสดงผลชื่อโรงแรมเชื่อมโยงไปเวบ็ไซต์จองห้องพักที่มีราคาห้องพักที่ถูกที่สุด 

โดยจัดเรียงตามเงื่อนไข ราคา ชื่อโรงแรม ยอดรีวิว คะแนนรีวิวและระดบัดาว โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปดูข้อมูลโรงแรมได้ 

 

ผลการพฒันาระบบ 

ในการพัฒนาระบบสบืค้นโรงแรมด้วยการสกดัข้อมูลใน HTML tags ผลของการท างานอลักอริทมึเพ่ือใช้ในการ

สกัดข้อมูลจากเว็บไซต์ หลังจากผู้ วิจัยได้ท าการพัฒนาจนครบทุกขั้นตอนจนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ วิจัยได้ท าการทดสอบกับ

โรงแรมในประเทศไทยจ านวน 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย, เชียงใหม่, นครราชสมีา, บุรีรัมย์, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, 

สโุขทยั, ชลบุร,ี ระยอง, กาญจนบุรี, ตาก, กระบี่, ภเูกต็และสรุาษฎร์ธานี และโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นจ านวน 1 จังหวัด 

ได้แก่ โตเกยีว 

1. ผลลพัธจ์ากการดึงและสกดัขอ้มูลจาก HTML tags 

จากการทดสอบอลักอริทมึพบว่าระบบดงึและสกดัข้อมูลได้ถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งผลจากการดงึข้อมูลโรงแรมใน

วันที่ 9 พ.ค.2558 จ านวน 1 คนื ได้ข้อมูลห้องพักที่ว่างในแต่ละจังหวัดทั้งหมดดังรูปที่ 7 โดย province_id คือ รหัสของ

จังหวัด province_name คือ ชื่อจังหวัด และ total คือ จ านวนห้องพักที่ว่าง และได้ข้อมูลของแต่ละโรงแรมในแต่ละหน้า
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เวบ็ไซตอ์อกมาเป็นไฟล์ HTML เพ่ือท าการสกดัข้อมูล HTML tags และเกบ็ลงฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย name คือ ชื่อ

โรงแรม link คือ ที่อยู่โรงแรม price คือราคาห้องพัก (ไม่รวมภาษี) address คือ ที่อยู่โรงแรม rating คือ คะแนนรีวิว 

review คือ จ านวนรีวิว date คือวันที่เข้าพัก days คือ จ านวนคืนที่พัก images คือ รูปภาพโรงแรม province_id คือ รหัส

จังหวัด country_id คอื รหัสประเทศ agent_id คอื บริษัทผู้ให้บริการข้อมูลโรงแรม ดงัรปูที่ 8 

 

 
รูปท่ี 7 แสดงจ านวนของห้องพักที่ดึงข้อมูลในวันที่ 9 พ.ค. 2558 

 
 

รูปท่ี 8 ตัวอย่างข้อมูลโรงแรมในพิษณโุลกของวันที่ 9 พ.ค.2558 ซ่ึงมี province_id เท่ากบั 37 และ total เท่ากบั 37 

 

2. เว็บแอพพลิเคชัน่สืบคน้โรงแรม 

เวบ็แอพพลิเคชั่นสบืค้นโรงแรม เป็นส่วนที่นักท่องเที่ยวท าการตดิต่อระบบท าการกรอกข้อมูลเงื่อนไขตามฟอร์ม

ที่ระบบก าหนด จากนั้นระบบจะรับค่าเงื่อนไขมาท าการ Query ค้นหาข้อมูลโรงแรมตามที่ผู้ใช้ก าหนด ซึ่งผลการทดสอบ

พบว่าระบบท าการสบืค้นหาโรงแรมที่ราคาถูกที่สดุ โดยเรียงตามล าดบัตามราคาหรือเงื่อนไขที่นักท่องเที่ยวกรอกข้อมูล ดัง

รปูที่ 9 

 
 

รูปท่ี 9 แสดงผลการเปรียบเทยีบและเรียงล าดับราคาห้องพักของโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ 
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สรุปผล 

จากการพัฒนาระบบสบืค้นโรงแรม ผลที่ได้จากการทดสอบการใช้เคร่ืองมอื iMacros ประยุกต์เข้ากบัภาษา PHP 

ท าการดงึข้อมูลหน้าเวบ็ไซตแ์ละสกดัข้อมูลโรงแรมและห้องพักจาก HTML tags อลักอริทมึสามารถสกดัข้อมูลได้ครบถ้วน

ถูกต้อง แต่ในขณะขั้นตอนที่ไฟล์ PHP ท างานสั่งให้ iMacros ท าการสกัดข้อมูลจากของโรงแรมในแต่ละเวบ็ไซต์ หาก

ระบบไม่ได้เชื่อมต่ออนิเทอร์เนต็หรือสญัญาณอนิเทอร์เนต็ไม่เพียงพอ อาจจะท าให้ระบบดึงข้อมูลไม่ครบได้ ดังนั้นผู้วิจัย

จึงได้ท าการนับจ านวนห้องพักของโรงแรมไว้ก่อนเพ่ือใช้ในการเปรียบเทยีบว่าระบบสกดัข้อมูลห้องพักได้ครบหรือไม่ 

จากผลการทดสอบระบบ พบว่าระบบสืบค้นโรงแรมสามารถสืบค้นห้องพักที่มีราคาถูกที่สุดภายในพ้ืนที่ที่

ต้องการได้ แสดงผลโรงแรมโดยจัดเรียงตามล าดับราคาและสามารถเรียงล าดับตามเงื่อนไขอื่นๆ ได้แก่ ชื่อโรงแรม ยอด

รีวิว คะแนนรีวิว ระดับดาวได้ถูกต้องท าให้ผู้ใช้มีเครื่องมือช่วยสบืค้นโรงแรมได้มากขึ้น รวมทั้งการแสดงแผนที่ต าแหน่ง

ของโรงแรมและสถานที่ส  าคัญใกล้เคียงกับโรงแรมยังช่วยท าให้ผู้ใช้งานสามารถน าเข้ามาช่วยตัดสินในการจองห้องพัก

ต่อไปได้เพ่ิมขึ้น 

 

เอกสารอา้งอิง 

เกรียงกมล ค ามา และจักรกฤษณ ์เสน่ห์ นมะหุต. (2555). ระบบวิเคราะห์เวบ็ไซตอ์นาจารด้วยกลุ่มค าเชิงความหมายค า 

อนาจารใน HTML Tags. การประชุมวิชาการระดบัชาต ิ“วิทยาศาสตร์วิจัย” คร้ังที่ 4, 17-21. 

ชัยพฤกษ์ บุญเลิศ. (2553). พฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการใช้บริการจองห้องพักออนไลน์. สารนิพนธ ์

บริหารธรุกจิมหาบณัฑติ (การจัดการ). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

สริินันท ์กาบบวั และจักรกฤษณ ์เสน่ห์ นมะหุต. (2557). อลักอริทมึสาหรับจัดหมวดหมู่เวบ็ไซตท่์องเที่ยวประเทศไทย 

ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เวบ็ไซต์. Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 10, 435-444. 

Anderson, N., & Hong, J. (2013). Visually extracting data records from the deep web. Proceedings of the 22
nd
 

international conference on World Wide Web companion, 1233-1238. 

Barsky, J. (2013). How Guests Select Hotels Around the World. Retrieved January 8, 2014, from  

http://corp.marketmetrix.com/how-guests-select-hotels-around-the-world-global-results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 424 – 

 

การเพิม่ศกัยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพือ่การอนุรกัษด์ินและน ้าบนพื้ นทีสู่ง 

ศูนยพ์ฒันาโครงการหลวงปังค่า จงัหวดัพะเยา 

บุญฤทธิ์ สนิค้างาม
1*
  ตฤณ เสเมธากุล

1
 และ เสรี พักผ่อน

2 

 

The Potential of Cash Crops Productive Increasing for Soil and Water Conservative 

Area in the Highland of PungKha Royal Project Development Center, Phayao 

Bunyarit Sinkangam
1*
,
 
Tryn Semethakul

1
 and Seri Pakphon

2
 

 

1
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  

2
ศนูย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ าเภอปง จังหวัดพะเยา  

1
Faculty of Agricultural and Natural Resources, University  

2
PungKha Royal Project Development Center, Pong, Phayao 

Corresponding author. E-mail: bunyarit.si@up.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา ได้ด าเนินการวิจัยพัฒนาระบบการปลูกพืชร่วมกับพืช

เศรษฐกจิหลัก คือ ข้าวไร่ และ ข้าวโพด เพ่ือพัฒนาระบบการปลูกพืชบนพ้ืนที่สงูปังค่าระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน สงิหาคม 2556 แปลงที่ 1 

ข้าวไร่ร่วมกับตะไคร้ และ อะโวคาโด แปลงที่ 2 ข้าวโพดร่วมกับอะโวคาโด และ หม่อน แบ่งแปลงย่อยตามระดับความสงูมีแถบหญ้าแฝก

อนุรักษ์ บันทกึข้อมูลแต่ละแปลง พบว่า น า้หนักผลผลิตพ้ืนที่แถบบน R2U สงูสดุเท่ากับ 477.8 กรัม แถบล่าง R2L สงูสดุเท่ากับ 726.6 

กรัม น า้หนัก 1,000 เมลด็ พบว่า แถบบน R2U สงูสดุเท่ากับ 44.4 กรัม แถบล่าง R3L สงูสดุเท่ากับ 37.2 กรัม ขณะที่แปลงข้าวโพดแถบ

บน พบว่า C1U น า้หนักฝักสงูสดุเท่ากบั 688 กรัม แถบล่าง C5L สงูสดุเท่ากบั 785 กรัม ในส่วนพืชรอง ได้แก่ อะโวคาโด ตะไคร้ หม่อน มี

ความสูง เส้นรอบวง การแตกกอ การแตกตาและใบเป็นไปอย่างสม ่าเสมอโดยเฉพาะในฤดูฝนที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่จากการ

วิเคราะห์คุณสมบัติของดิน พบว่า ข้อมูลทางด้านเคมีและฟิสิกส์ของดินมีความผันแปรตามฤดูกาลและตามแนวระดับ ส าหรับการวิเคราะห์

ประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจ ดังนี้  เกษตรกรที่มีการปลูกทั้งข้าวไร่และข้าวโพดเล้ียงคิดเป็นร้อยละ 77 ผลผลิตข้าวไร่เฉล่ีย 281 กก.ต่อไร่ 

ข้าวโพด 675 กก.ต่อไร่ เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า ข้าวไร่มีต้นทุนต่อไร่ 5,092 บาท ข้าวโพด 4,300 บาทต่อไร่ โดยมี

ค่าใช้จ่ายแรงงานและปุ๋ ย ยาค่อนข้างสูง ขณะที่ผลตอบแทนข้าวไร่สุทธิเหนือต้นทุน 2,561 บาทต่อไร่ หรือ 9.11 บาทต่อกก. ข้าวโพดมี

ผลตอบแทนสทุธเิหนือต้นทุน 543 บาทต่อไร่ หรือ 0.8 บาทต่อกก. 
          

ค าส าคญั: ระบบการปลูกพืช  พืชอนุรักษ์ดินและน า้  

 

Abstract 

University of Phayao and Pungkha Royal Project Development Center have taken researched coordinated with highland 

growers (hill tribe). Most importantly, the major crops pattern are changed especially in the upland rice and corn. This research was 

aimed to development effective for one model of cropping system that can enhance applied on highland. For 1 year, the project has 

initiated on August 1013. Two experimental sites, upland rice plot is contained lemon grass and avocado. Plot two, corn plot is 

planted mulberry and avocado. In addition, vetiver grass has taken three strips planting. The upland rice weigh yield revealed through 

two (U and L) strip levels. Namely, R2U was the highest equal to 477.8 g and R2L 726.6 g. Hundred seed weight, R2U was 49.9 

g. while R3L equal to 37.2 g. Maize plot, C1U was the highest of ear weight (688 g), while C5L was 785 g. A much work of 

minor crops determination, avocado, lemon grass and mulberry, where were stable grown of height, diameter, tillering and budding, 

etc. On the other hand, soil qualified analysis was rather depended on seasons and high levels especially soil chemical and physical 

analysis. The productive efficiency of each crop assessment, seventy-seven percentage were grown for both crops. Yield 

performance, upland rice was averaged 281 kg/rai and 675 kg/rai for maize. Moreover, the capital analysis was found that 5,092 

baht for upland rice and 4,300 for maize. However, the net profit of upland rice was 2,561 baht (9.11 baht per kg.) and 543 baht 

(0.8 baht per kg.) for maize. Most important, employed, fertilizers and pesticides were much expensed. 
 

Keywords: Cropping system, Soil and water conservative plant  
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บทน า 

 จังหวัดพะเยามพ้ืีนที่เพาะปลูกทางการเกษตรที่อยู่บนที่สงูจ านวนมาก ดงันั้น ทางมูลนิธโิครงการหลวงจึงได้ก่อตั้ง 

“ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า” ในพ้ืนที่ อ.ปง จ.พะเยา เพ่ือแก้ปัญหาช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้แก่

เกษตรกรบนพ้ืนที่สงู จากการลงพ้ืนที่รับข้อมูลของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า เกษตรกรเป็นชาวเขาเผ่าม้ง และ

เย้า มีการปลูกพืชเศรษฐกจิ เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพดเล้ียงสตัว์ ถั่วด า และล้ินจี่ เป็นต้น ความก้าวหน้าการวิจัย และพัฒนา 

ตลอดจนการส่งเสริมการเกษตรมีน้อยเนื่องจากบุคลากรจ ากัดต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน ต้องใช้วิธีลองผิดลองถูก 

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาในเรื่องการท าระบบอนุรักษ์ดินและน า้ในพ้ืนใช้ประโยชน์ซึ่งมักพบปัญหากับพืชส่งเสริมมีการ

เจริญเติบโตไม่สม ่าเสมอ จากการให้ค าแนะน าของผู้อ านวยการศูนย์ฯเห็นว่าควรที่จะมีประเดน็วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินบนพ้ืนที่สูงที่เกี่ยวเนื่องกับพืชเศรษฐกิจที่ส  าคัญซึ่งคณะวิจัยเห็นว่าน่าที่จะเป็นกรอบ

ประเดน็วิจัยทางด้านการจัดการระบบการปลูกพืช (Cropping system) ร่วมกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกจิที่เกษตรกร

เพาะปลูกบนพ้ืนที่สงูรวมทั้งต้องค านึงถงึระบบการอนุรักษ์เป็นส าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการปลูกพืชที่มี

ศักยภาพเพ่ือการอนุรักษ์บนพ้ืนที่สงูในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า  

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. พฒันาระบบการปลูกพืช จ านวน 2 ระบบ โดยใช้พืชหลัก (Major crop) คือ ข้าวไร่ และข้าวโพดเลี้ ยงสตัว์ 

ทั้งระบบการปลูกพืชแบบสลับ (Intercropping) และแบบเหลื่อมฤดู (Alley cropping) ร่วมกบัการสร้างแนวอนุรักษ์ โดย

เปรียบเทยีบกบัการใช้พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกจิเพียงอย่างเดยีว  

2. ศึกษาลกัษณะทางการเกษตร พืชแต่ละชนิด เช่น ผลผลิต (Yield) ความต้านต่อศัตรูพืช (Pest resistance) 

คุณลักษณะพิเศษที่ดเีพ่ือการเพาะปลูกบนพ้ืนที่สงู ได้แก่ ระบบรากแขง็แรง (Good root system) ลักษณะทรงต้นที่ดีและ

แขง็แรง (Good plant aspect) ต้านทานต่อโรคทางใบได้ด ี(Good foliar diseases resistance) เป็นต้น 

3. ประเมินความอุดมสมบูรณแ์ละการชะลา้งหนา้ดิน ในพ้ืนที่ที่มกีารใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละระบบการปลูก

พืชต่างๆ โดยประเมนิจากสมบตัแิละลักษณะของดิน คือ ลักษณะทางกายภาพของดิน ได้แก่ ลักษณะหน้าตัดดิน เนื้ อดิน 

ความหนาแน่นรวม ความพรนุ ปริมาณน า้ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ชนิดและความคงทนของเมด็ดนิ 

4. การวดัประสิทธิภาพดา้นการผลิตพืช วิเคราะห์กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือเปรียบเทียบผลรับที่ได้

ระหว่างระบบที่ได้จากงานวิจัยและระบบที่เกษตรกรปฏบิตัแิละหาปัจจัยส าคัญที่มีอทิธพิลต่อรายได้ของเกษตรกรบนพ้ืนที่

สงูโครงการหลวงปังค่า โดยใช้วิธ ีData Envelopment Analysis (DEA) จากข้อมูลการสมัภาษณเ์กษตรกรกลุ่มตวัอย่าง 

5. สถานท่ีท าการทดลอง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา  

 

ผลการศึกษา 

 1. คดัเลือกและวางแปลงทดลอง แปลงที่ 1 แปลงข้าวไร่ บ.น า้คะ ต.ผาช้างน้อย ความสงูจากระดับน า้ทะเล

ปานกลาง 810 ม. ทิศทางด้านลาด (องศา) 200-N ความลาดชัน 20-35 % แปลงที่ 2 แปลงข้าวโพด บ.ปางหมู  

ต.ผาช้างน้อย สูงจากระดับน า้ทะเลปานกลาง 900 ม. ทิศทางด้านลาด (องศา) 180-N ความลาดชัน 15-30 %  

(รปูที่ 1) 
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รูปท่ี 1 แสดงแปลงทดลองระบบการปลูกพืชทั้ง 2 ระบบ (ข้าว และ ข้าวโพด) 

 

 2. ผลการศึกษาลกัษณะทางการเกษตรของพืชหลกั จากการเกบ็เกี่ยวผลผลิตข้าวไร่ พบว่า ในแต่ละกรรมวิธ ี

แสดงองค์ประกอบผลผลิต ดังนี้  น า้หนักผลผลิต (1 ตรม.) ในพ้ืนที่เกบ็ข้อมูลแถบบน พบว่า R2U มีน า้หนักสูงที่สุด 

เท่ากบั 477.8 กรัม ในส่วนของน า้หนัก 1000 เมลด็ พบว่า พ้ืนที่แถบบน พบว่า R2U มีน า้หนักสงูที่สดุ เท่ากบั 44.4 

กรัม ขณะที่พ้ืนที่แถบล่าง พบว่า R3L มนี า้หนักสงูที่สดุ เท่ากบั 37.2 กรัม (ตาราง 1) ขณะที่ผลผลิตข้าวโพด พบว่า ใน

แต่ละกรรมวิธมีนี า้หนักปอกเปลือก และน า้หนักทั้งเปลือก (กรัม) สงูที่สดุพ้ืนที่แถบบน คือ C1U (145) และแถบล่างสงู

ที่สดุ คอื C3L (163) (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบผลผลิตข้าวไร่ที่ปลูกในแปลงระบบการปลูกข้าวไร่ 
 

code 
weight (g.) seed no. 5 branches 1000 seed weight 

(g.) 
straw (g.) 

whole good bad good bad 

R1U 449.0 431.5 17.5 1103 77 41.3 270.3 

R1L 509.0 493.5 15.4 988 86 36.9 370.3 

R2U 477.8 452.1 25.7 1328 97 44.4 265.6 

R2L 726.6 712.5 14.2 554 48 30.0 302.2 

R3U 447.5 444.7 2.8 1061 112 36.8 239.2 

R3L 533.7 475.1 58.6 815 41 37.2 278.5 

 

ตารางที่ 2 แสดงองค์ประกอบผลผลิตข้าวโพดที่ปลูกในแปลงระบบการปลูกข้าวโพด 
 

code row/ear seed/row 
ear width 

(cm.) 

ear length 

(cm.) 

tip length 

(cm.) 

ear diam. 

(cm.) 

weight (mois.< 18%) (g.) 

husked means dehusked means 

C1L 12.5 37.3 4.3 17.9 17.0 0.9 454 114 529 132 

C1U 13.5 40.8 4.7 20.4 20.0 1.1 579 145 688 172 

C2L 13.0 32.5 4.4 17.1 14.4 1.0 456 114 539 135 

C2U 13.5 28.8 4.2 16.6 13.8 0.9 407 102 482 120 

C3L 13.5 39.8 4.5 19.1 18.3 1.0 651 163 765 191 

C3U 13.0 29.5 4.7 15.5 12.8 1.1 440 110 512 128 

 

3. ผลการศึกษาลกัษณะทางการเกษตรของพชืรอง  

อะโวคาโด ปลูกแซมระหว่างต้น 4 เมตร บนัทกึความสงูแต่ละเดอืน พบว่าความสงูที่ปลูกร่วมกบัข้าวไร่มลัีกษณะ

เพ่ิมขึ้น โดยเดือน มิ.ย. และ ก.ค. มีความสงูสะสมเฉล่ียสงูที่สดุ เท่ากบั 14 และ 15.8 ซม. ตามล าดับ เช่นเดียวกบัการ

ปลูกร่วมกบัข้าวโพดมกีารเพ่ิมขึ้นของความสงูสะสมเฉล่ียสงูที่สดุ เท่ากบั 15.4 และ 16.2 ซม.  
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หม่อน การเจริญเตบิโต พบว่า ในช่วงสามเดอืนแรก (สค.-ตค.) สามารถตั้งตวัได้เกอืบ 100 เปอร์เซน็ต ์ขณะที่

ในช่วงฤดูแล้ง (พย.-เมย.) มีอตัราการตายของท่อนพันธุป์ระมาณ 15 - 20 เปอร์เซน็ต์ จากนั้นในต้นฤดูฝน ปี 2557 

(พค.) ได้ท าการปลูกซ่อมส่งผลให้มกีารตั้งตวัและการเจริญเตบิโตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็  

4. ศึกษาและวิเคราะหค์ุณสมบติัของดิน  

เปอร์เซน็ตค์วามชื้นดนิ สุ่มเกบ็ในแต่ละแปลงระบบ แบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้นดิน คือ ความลึกที่ 0-15 (ชั้นบน) 

และ 15 - 30 ซม. (ชั้นล่าง) เดอืนละ 1 คร้ัง พบว่า ทั้งในแปลงปลูกข้าวไร่ และข้าวโพด การเพ่ิมขึ้นของความชื้นดินจะ

สงูในช่วงเดอืน พค.-กย. หลังจากนั้นจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้ง (พย.-เมย.)  

ความเป็นกรด-ด่างของดนิ พ้ืนที่ปลูกข้าวไร่พ้ืนที่แถบบนมค่ีาในช่วง 4.7-5.1 ขณะที่พ้ืนที่แถบกลางมีค่า 4.9-

5.3 และพ้ืนที่แถบล่างมค่ีา 5.1-5.3 (ตารางที่ 3) ขณะที่พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดพ้ืนที่แถบบนมค่ีา 5.6-6.3 พ้ืนที่แถบกลางมี

ค่า 5.4-5.8 และพ้ืนที่แถบล่างมค่ีา 5.4-5.9 (ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง อนิทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารในดินพ้ืนที่ระบบการปลูกข้าวไร่ 
 

 
soil 

layer 

pH 

(H
2
O) 

(1:1) 

OM 

(g/kg) 

OC 

(g/kg) 

N 

(g/kg) 

P 

(mg/kg) 

K 

(mg/kg) 

Ca 

(mg/kg) 

Mg 

(mg/kg) 

Ca 

(c.mol/kg) 

Mg 

(c.mol/kg) 

R01 

U 4.9 29.6 17.2 2.3 4.5 55.2 1,179 564 5.9 4.7 

M 

ซ ม

ศ. 

5.1 26.0 15.1 2.6 5.3 62.1 1,340 612 6.7 5.1 

L 5.3 29.9 17.4 2.7 6.2 69 1,665 449 8.3 3.7 

R02 

U 4.8 27.3 15.8 2.8 6.0 75.9 1,336 467 6.7 3.9 

M 

ซ ม

ศ. 

5.0 20.7 12.0 1.9 3.5 62.2 1,442 521 7.2 4.3 

L 5.1 29.3 17.0 2.3 5.4 59.0 1,331 477 6.7 3.9 

R03 

U 5.1 23.6 13.7 1.9 5.2 66.2 1,298 618 6.5 5.1 

M 

ซ ม

ศ. 

5.1 27.3 15.8 1.7 5.9 53.2 912 531 4.6 4.4 

L 5.3 19.4 11.2 1.9 4.2 48.7 1,449 498 7.2 4.1 

R04 

U 5.0 17.0 9.9 1.7 3.8 68.3 1,265 506 6.3 4.2 

M 

ซ ม

ศ. 

5.3 13.7 8.0 1.3 2.9 76.8 1,344 611 6.7 5.0 

L 5.2 27.9 16.2 2.2 6.1 88.1 1,246 634 6.2 5.2 

R05 

U 4.7 26.9 15.6 2.4 4.9 67.2 1,039 542 5.2 4.5 

M 

ซ ม

ศ. 

5.0 27.6 16.0 2.6 5.1 44.1 1,102 476 5.5 3.9 

L 5.3 33.9 19.6 2.9 6.5 51.2 1,268 489 6.3 4.0 

R06 

U 4.9 26.9 15.6 2.5 4.9 58.1 1,331 507 6.7 4.2 

M 

ซ ม

ศ. 

4.9 24.3 14.1 2.3 5.2 39.2 1,106 613 5.5 5.1 

L 5.1 19.4 11.2 2.0 2.3 46.2 1,547 445 7.7 3.7 

R07 U 4.9 26.9 15.6 2.4 4.9 74.1 1,228 549 6.1 4.5 

M 

ซ ม

ศ. 

5.0 19.0 11.0 1.8 4.2 33.2 1,329 542 6.6 4.5 

L 5.0 17.0 9.9 1.8 3.8 85.2 1,976 470 9.9 3.9 

R08 U 4.9 16.7 9.7 1.7 3.7 56.7 1,338 513 6.7 4.2 

M 

ซ ม

ศ. 

5.0 23.6 13.7 2.0 5.3 45.2 962 612 4.8 5.1 

L 4.8 26.9 15.6 2.1 5.6 63.1 1,137 477 5.7 3.9 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าความเป็นกรด-ด่าง อนิทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารในดินพ้ืนที่ระบบการปลูกข้าวโพด 
 

 
soil 

layer 

pH 

(H
2
O) 

(1:1) 

OM 

(g/kg) 

OC 

(g/kg) 

N 

(g/kg) 

P 

(mg/kg) 

K 

(mg/kg) 

Ca 

(mg/kg) 

Mg 

(mg/kg) 

Ca 

(c.mol/kg) 

Mg 

(c.mol/kg) 

C01 
U 6.3 20.3 11.8 1.9 4.3 55.3 2,312 602.0 11.6 5.0 

M 

ซ ม

ศ. 

5.4 23.3 13.5 2.2 4.5 47.2 1,968 614.0 9.8 5.1 

L 5.7 20.7 12.0 2.2 4.6 50.5 2,015 588.0 10.1 4.9 

C02 
U 5.8 16.7 9.7 1.7 3.7 56.0 1,855 587.0 9.3 4.9 

M 

ซ ม

ศ. 

5.7 24.3 14.1 2.1 3.6 67.5 2,202 633.0 11.0 5.2 

L 5.8 19.7 11.4 1.9 5.2 64.2 1,961 598.0 9.8 4.9 

C03 
U 6.0 21.3 12.4 2.1 4.2 56.6 1,898 667.0 9.5 5.5 

M 

ซ ม

ศ. 

5.7 23.3 13.5 2.2 3.8 47.4 1,672 612.0 8.4 5.1 

L 5.7 27.3 15.8 2.7 5.1 55.6 2,210 486.0 11.1 4.0 

C04 
U 5.8 22.7 13.1 2.3 5.0 57.4 1,974 556.0 9.9 4.6 

M 

ซ ม

ศ. 

5.8 21.0 12.2 2.1 4.2 55.6 1,854 544.0 9.3 4.5 

L 5.8 25.0 14.5 2.4 3.3 56.6 1,845 588.0 9.2 4.9 

C05 
U 5.7 21.3 12.4 2.1 4.4 60.5 1,776 610.0 8.9 5.0 

M 

ซ ม

ศ. 

5.5 17.7 10.3 1.8 4.1 71.4 1,773 587.0 8.9 4.9 

L 5.9 16.1 9.3 1.6 3.2 66.2 1,761 622.0 8.8 5.1 

C06 
U 5.6 19.7 11.4 2.0 3.3 54.6 1,663 602.0 8.3 5.0 

M 

ซ ม

ศ. 

5.6 20.0 11.6 2.0 4.4 78.9 1,448 611.0 7.2 5.0 

L 5.4 27.6 16.0 2.8 5.8 66.2 1,644 634.0 8.2 5.2 

C07 U 5.5 24.6 14.3 2.5 4.4 56.6 1,764 642.0 8.8 5.3 

M 

ซ ม

ศ. 

5.6 20.3 11.8 2.0 4.2 86.4 1,668 576.0 8.3 4.8 

L 5.5 27.3 15.8 2.6 4.2 80.2 1,554 589.0 7.8 4.9 

C08 U 5.6 22.7 13.1 2.2 3.8 54.6 1,778 608.0 8.9 5.0 

M 

ซ ม

ศ. 

5.5 22.3 12.9 2.0 4.2 47.6 1,854 598.0 9.3 4.9 

L 5.4 14.1 8.2 1.4 3.5 66.8 1,898 588.0 9.5 4.9 

 

ปริมาณการชะล้างหน้าดิน พบว่า แปลงทดลองข้าวไร่มีการสญูเสยีหน้าดินทั้ง 3 ระดับใกล้เคียงกนัเฉล่ียเท่ากบั 

1.07 Mg/m
3
 หรือเท่ากบั 1,969 กก.ต่อไร่ ขณะที่แปลงทดลองข้าวโพดเท่ากบั 1.25 Mg/m

3
 หรือเท่ากบั 4,782 กก.

ต่อไร่ (ตารางที่ 5 และ 6) 

 

ตารางที่ 5 แสดงปริมาณการสญูเสยีดิน และธาตุอาหารในดินพ้ืนที่ระบบการปลูกข้าวไร่ 
 

 
soil 

layer 

BD 

(Mg/m
3
) 

soil loss 

(kg/rai) 

Nutrients loss 

OM 

(kg/rai) 

OC 

(kg/rai) 

N 

(kg/rai) 

P 

(kg/rai) 

K 

(kg/rai) 

Ca 

(kg/rai) 

Mg 

(kg/rai) 

R01 
U 1.00 1,066.7 31.56 18.30 2.45 0.00 0.06 1.26 0.60 

M 

ซมศ. 

1.03 2,746.7 71.29 41.35 7.13 0.01 0.17 3.68 1.68 

L 1.12 2,986.7 89.35 51.82 8.06 0.02 0.21 4.97 1.34 

R02 
U 1.02 1,632.0 44.51 25.82 4.57 0.01 0.12 2.18 0.76 

M 

ซมศ. 

1.06 1,130.7 23.38 13.56 2.15 0.00 0.07 1.63 0.59 

L 1.13 1,808.0 52.89 30.68 4.16 0.01 0.11 2.41 0.86 

R03 U 1.05 1,120.0 26.48 15.36 2.13 0.01 0.07 1.45 0.69 

M 

ซมศ. 

1.09 - - - - - - - - 
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L 1.11 1,776.0 34.38 19.94 3.44 0.01 0.09 2.57 0.88 

R04 
U 1.08 1,728.0 29.46 17.09 2.95 0.01 0.12 2.19 0.87 

M 

ซมศ. 

1.07 - - - - - - - - 

L 1.09 2,906.7 81.20 47.10 6.39 0.02 0.26 3.62 1.84 

R05 
U 1.03 2,746.7 74.01 42.93 6.59 0.01 0.18 2.85 1.49 

M 

ซมศ. 

1.10 - - - - - - - - 

L 1.12 2,389.3 80.94 46.94 6.93 0.02 0.12 3.03 1.17 

R06 
U 1.02 2,176.0 58.63 34.01 5.44 0.01 0.13 2.90 1.10 

M 

ซมศ. 

1.08 - - - - - - - - 

L 1.18 - - - - - - - - 

R07 U 1.01 2,693.3 72.57 42.09 6.46 0.01 0.20 3.31 1.48 

M 

ซมศ. 

1.08 - - - - - - - - 

L 1.13 1,205.3 20.55 11.92 2.17 0.00 0.10 2.38 0.57 

R08 U 0.99 1,584.0 26.48 15.36 2.69 0.01 0.09 2.12 0.81 

M 

ซมศ. 

1.06 - - - - - - - - 

L 1.11 1,776.0 47.86 27.76 3.73 0.01 0.11 2.02 0.85 

 

ตารางที่ 6 แสดงปริมาณการสญูเสยีดิน และธาตุอาหารในดินพ้ืนที่ระบบการปลูกข้าวไร่ 
 

 
soil 

layer 

BD 

(Mg/m
3
) 

soil loss 

(kg/rai) 

Nutrients loss 

OM 

(kg/rai) 

OC 

(kg/rai) 

N 

(kg/rai) 

P 

(kg/rai) 

K 

(kg/rai) 

Ca 

(kg/rai) 

Mg 

(kg/rai) 

C01 
U 1.27 4,741.3 96.47 55.95 9.01 0.02 0.26 10.96 2.85 

M 

ซมศ. 

1.26 - - - - - - - - 

L 1.33 5,674.7 117.33 68.05 12.48 0.03 0.29 11.43 3.34 

C02 
U 1.26 4,032.0 67.41 39.09 6.74 0.01 0.23 7.48 2.37 

M 

ซมศ. 

1.29 1,376.0 33.45 19.40 2.89 0.00 0.09 3.03 0.87 

L 1.32 4,928.0 97.02 56.27 9.36 0.03 0.32 9.66 2.95 

C03 
U 1.27 4,741.3 101.16 58.68 10.12 0.02 0.27 9.00 3.16 

M 

ซมศ. 

1.19 - - - - - - - - 

L 1.29 6,192.0 168.89 97.96 16.89 0.03 0.34 13.68 3.01 

C04 
U 1.18 3,776.0 85.55 49.62 8.56 0.02 0.22 7.45 2.10 

M 

ซมศ. 

1.22 3,904.0 82.01 47.57 8.20 0.02 0.22 7.24 2.12 

L 1.31 8,384.0 209.32 121.40 20.12 0.03 0.47 15.47 4.93 

C05 
U 1.18 5,664.0 120.85 70.09 12.09 0.02 0.34 10.06 3.46 

M 

ซมศ. 

1.21 - - - - - - - - 

L 1.27 4,741.3 76.13 44.16 7.61 0.02 0.31 8.35 2.95 

C06 
U 1.20 1,920.0 37.80 21.92 3.78 0.01 0.10 3.19 1.16 

M 

ซมศ. 

1.24 - - - - - - - - 

L 1.26 6,048.0 166.96 96.84 16.70 0.04 0.40 9.94 3.83 

C07 
U 1.25 5,333.3 131.39 76.21 13.14 0.02 0.30 9.41 3.42 

M 

ซมศ. 

1.26 2,688.0 54.69 31.72 5.47 0.01 0.23 4.48 1.55 

L 1.26 5,376.0 146.64 85.05 13.98 0.02 0.43 8.35 3.17 

C08 
U 1.22 4,554.7 103.19 59.85 10.02 0.02 0.25 8.10 2.77 

M 

ซมศ. 

1.26 5,376.0 120.03 69.62 10.75 0.02 0.26 9.97 3.21 

L 1.16 6,186.7 87.10 50.52 8.71 0.02 0.41 11.74 3.64 
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5. การวดัประสิทธิภาพดา้นการผลิตพืช พบว่า เกษตรกรที่มีการปลูกพืชทั้งข้าวไร่และข้าวโพดคิดเป็น  

ร้อยละ 77% โดยที่ข้าวไร่เฉล่ียมพ้ืีนที่ปลูก 3 ไร่ และมผีลผลิตเฉล่ีย 281 กก.ต่อไร่ มีราคาซื้ อขาย 15 บาทต่อกก. มีการ

เกบ็ไว้บริโภคเฉล่ีย 1,106 กก. ขณะที่ข้าวโพดมีพ้ืนที่ปลูกเฉล่ีย 25 ไร่ต่อฤดูกาลผลผลิตเฉล่ีย 675 กก.ต่อไร่ ราคาขาย

เฉล่ีย 4.94 บาทต่อกก. เกษตรกรยังมีการปลูกพืชเศรษฐกจิชนิดอื่น ได้แก่ ล้ินจี่ ยางพารา กาแฟ พริก อะโวกาโด เห็ด

ฟาง (63%) และร้อยละ 20 ปลูกพืชที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิโครงการหลวง จากการวิเคราะห์ต้นทุน พบว่า 

เกษตรกรที่ปลูกข้าวไร่มต้ีนทุนทั้งหมดต่อไร่ 5,092 บาท ข้าวโพดประมาณ 4,300 บาทต่อไร่ การปลูกข้าวไร่มีค่าใช้จ่าย

แรงงานค่อนข้างสงู ข้าวโพดมค่ีาใช้จ่ายในเรื่องปุ๋ยและยามาก ข้าวไร่มผีลตอบแทนสทุธเิหนือต้นทุนเงินสด 2,561 บาทต่อ

ไร่ (9.11 บาทต่อกก.) ข้าวโพดได้รับผลตอบแทนสทุธเิหนือต้นทุนเงินสดเพียง 543 บาทต่อไร่ (0.8 บาทต่อกก.)  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากแปลงทดลองพืชหลัก คอื ข้าวไร่ และข้าวโพด พันธุข้์าวที่ใช้ได้จากการรวมของเกษตรกรปลูกโดยการกระทุ้ง

หลุมแล้วหยอดไม่ได้ใช้ปุ๋ยรองพ้ืน การเตรียมดินไม่ได้ใช้วิธีการไถพรวนใช้สารก าจัดวัชพืชฉีดพ่นแล้วท าการปลูกโดยใช้

แรงงานคน การเกบ็เกี่ยวใช้แรงงานคน จากการเกบ็ผลผลิตในแปลงข้าวไร่แสดงให้เห็นว่าในแถบล่างนั้นมีผลต่อการ

พัฒนาผลผลิตนั่นคือความแตกต่างของความอุดมสมบูรณ์ของดิน การชะล้างธาตุอาหารของดินแถบบน สอดคล้องกับ 

พงศักดิ์ (2535) กล่าวว่าผลจากการชะล้างของดินมักจะเหน็ผลในดินชั้นล่างมีการเพ่ิมขึ้นของธาตุอาหาร และส่งผลต่อ

การเจริญเตบิต่อพืช ขณะที่แปลงข้าวโพดใช้พันธุก์ารค้าผลผลิตให้ผลในทศิทางเดยีวกนักบัพ้ืนที่ปลูกข้าวไร่ คอื การชะล้าง

ดนิจากแถบบนลงมาถึงแถบล่างมีผลต่อการสะสมธาตุอาหาร และต่อการเจริญเติบโตของพืช สอดคล้องกบัข้อเสนอของ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (2543) ที่เสนอการพัฒนาการเกษตรแบบย่ังยืนในพ้ืนที่สงู

มุ่งเน้นพ้ืนที่ที่เกดิการชะล้างพังทลายของดนิ จากการประเมนิเปอร์เซน็ตค์วามชื้นดนิ พบว่า การสะสมความชื้นในดินจะมี

มากที่สดุในช่วงเดอืน กค.-สค. หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเดือน มีค.-เมย. เป็นช่วงเดือนที่ต ่าที่สดุ 

ลักษณะเช่นนี้พบได้กบัดินทุกระดับชั้นและกบัทั้งสองแปลงทดลองสอดคล้องกับข้อมูลอุตุนิ ยมวิทยาที่ได้รับจากอุทยาน

แห่งชาติภลัูงกาซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีสถานีตรวจวัดอากาศใกล้กบัแปลงทดลอง พบว่า ช่วงเดือนดังกล่าวมีปริมาณฝนตกมาก

ที่สุด และน้อยที่สุดส่งผลให้การสะสมความชื้ นในดินมาก และน้อยไปด้วย ขณะที่ความเป็นกรด-ด่างของดินในชั้นดิน 

พบว่า ทั้ง 3 ระดบัชั้นดนิมค่ีาระดบัความกรดค่อนข้างจัดมาก – กรดจัด (กรมพัฒนาที่ดิน, 2534) โดยเฉพาะแปลงข้าว

ไร่ ขณะที่อินทรีย์วัตถุ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางจนถึงค่อนข้างสูงในแปลงข้าวไร่ ขณะที่แปลงข้าวโพดอยู่ในระดับ

ค่อนข้างต ่า จนถงึปานกลางซึ่งเหน็ได้ชัดว่าแปลงทดลองปลูกข้าวมปีริมาณอนิทรีย์วัตถุต ่ากว่าข้าวไร่อย่างมาก สาเหตุน่าจะ

มาจาก 1) ปริมาณวัตถุต้นก าเนิดที่แตกต่าง 2) ข้าวโพดเป็นพืชที่มีอตัราการใช้ธาตุอาหารในดินค่อนข้างสงูอยู่แล้ว โดย

พ้ืนที่ที่มกีารเพาะปลูกข้าวโพดต่อเนื่องเป็นเวลานานกม็กัประสบปัญหาการลดลงของอนิทรีย์วัตถุในดนิ (สวุพันธ,์ 2542)  

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการพัฒนาระบบการปลูกพืชที่มศีักยภาพเพ่ือการอนุรักษ์บนพ้ืนที่สงูในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า 

จังหวัดพะเยา พบว่า ในระบบการปลูกข้าวไร่มีแนวที่ให้น า้หนักผลผลิตต่อพ้ืนที่ในแถบการปลูกด้านบน โดยเฉพาะแถบ 

R2U ที่พบการให้น า้หนักสงูสดุ ซึ่งกส็อดคล้องกบัแปลงระบบการปลูกข้าวโพดที่พบการให้น า้หนักต่อพ้ืนที่ในแถบบนสงูที่

ที่สุดด้วยเช่นกัน ส าหรับการใช้พืชเสริมระบบ ได้แก่ อะโวคาโด ตะไคร้ และหม่อน พบว่า มีแนวโน้มที่ดีในการ

เจริญเตบิโต และการพัฒนาผลผลิตที่เป็นไปอย่างสม ่าเสมอโดยน่าจะเป็นพืชเสริมระบบของพืชหลักที่ด ีง่ายต่อการจัดการ 

และเหมาะสมกบัสภาพพ้ืนที่ซึ่งน่าจะเหน็ผลที่ชัดเจนได้ในระยะยาว 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้ ได้น าเศษเส้นไหมซ่ึงเป็นวัสดุเหลือใช้หรือขยะ จากกระบวนการผลิตผ้าไหมของกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหม และกลุ่มผู้

ประกอบ การผ้าไหม - บาติก ต าบลตะคุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสมีา มาสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยแปรสภาพเป็นแผ่น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อศกึษาโครงสร้างและคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นเศษเส้นไหม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของแผ่นเศษเส้นไหม โดยน าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และถ่ายทอดนวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากแผ่นเศษเส้นไหม ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการ

วิสาหกิจชุมชน SMEs ผู้ที่สนใจ และนักศึกษา เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน หลักในการทดสอบวัสดุเ ป็นไปตาม

มาตรฐานในการทดสอบกระดาษ ISO536:1995, ISO3781:1983 และ TAPPI ผลการศกึษาพบว่าแผ่นเศษเส้นไหมมีความหนาอยู่ระหว่าง 

0.082875 - 0.39475 mm มีค่าน า้หนักมาตรฐาน 568-1741 g/m
2
 มีความหนาแน่น 0.12633 - 0.47199 g/cm

3
 มีค่าปริมาณจ าเพาะ 

2.11866 - 7.915817 cm
3
/g มีค่าความต้านแรงดึงสงูสดุมากถึง 644 N/m

2
 ขนาดของเศษเส้นไหมและการเคลือบด้วยกาวลาเทก็ซ์บนแผ่น

เศษเส้นไหม มีผลต่อโครงสร้างและคุณสมบัติเชิงกล ปริมาณกาวลาเทก็ซ์ที่ใช้ในส่วนผสมในการแปรรูปเป็นแผ่นไม่ส่งผลต่อความหนาแน่น 

ความหนา และค่าความต้านแรงดึงสงูสดุ 

 

ค าส าคญั: แผ่นเศษเส้นไหม  โครงสร้าง  คุณสมบัติทางกล  นวัตกรรม  ผลิตภณัฑใ์หม่ 

 

Abstract 

This research has embraced the remnants of silks, which is a waste or wastes from the production silks process. That was 

derived from Thai silk industries and a group of entrepreneur’s silk fabric – batiks from Tumbol Takhu, Pak Thong Chai District, 

Nakhon Ratchasima Province. It has created value added by the conversion into a sheet. The purpose of this research is study the 

structure and investigated the mechanical properties of waste silk paper. Silk waste paper applications are produced in a new products 

design. Innovation diffusion to community-based of design and new product development of silk waste paper to a groups of 

entrepreneur such as the community enterprise, SMEs, who are interested in this regard and also students. They can be quantified and 

monetized and development of life. Principles and test methods for the determination of a paper is according to the ASTM standard; 

ISO536:1995, ISO3781:1983 and TAPPI. It was found that the thickness are between 0.082875-0.39475 mm, the Basis weight 

or Grammage of 568.2488-1740.9452 g/m
2
, density of 0.12633-0.47199 g/cm

3
, specific volume ranges of 2.11866-

7.915817 cm
3
/g. Maximum of the tensile strength of 644 N/m

2
. The size of silk waste and coated with a latex adhesive on the silk 

waste paper were affect to the structure and the mechanical properties. A quantity of latex adhesive used for mixtures in the 

manufacturing process of silk waste paper. It does not affect the density, thickness and the tensile strength. 

 

Keywords: Silk waste paper, Structure, Mechanical properties, Innovation, New product design 
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บทน า 

อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสมีาเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มคุีณภาพและมชีื่อเสยีงมายาวนาน รูปแบบการผลิต

มีทั้งแบบหัตถกรรมและอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะขั้นตอนการสาวไหมด้วยเครื่องสาวไหมขนาดเลก็

ระดับชุมชน และการสาวไหมโดยใช้เครื่องจักรอตัโนมัติ (Automatic reeling machine) ในอุตสาหกรรม เส้นไหมจะขาด

บ่อยจึงท าให้เกดิเศษเส้นไหมเหลือทิ้งซึ่งมากถงึ 35 – 40 กโิลกรัมต่อวัน และมากถงึ 12.46-14.6 ตนัต่อปี เศษเส้นไหม

เหลือทิ้งในประเทศไทยมีมากถึง 300 ตันต่อปีและมีมูลค่ามากถึง 100 ล้านบาทต่อปี (บุญญา สดุาทศิ, 2554) และ

ส่งผลให้เกดิปริมาณขยะจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมตาม ก่อให้เกดิมลพิษทางสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ ผลิต

ผ้าไหมได้น าเศษเส้นไหมมารีไซเคิลโดยใช้ยัดหมอน และตุก๊ตา แต่ไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจากสารตกค้าง

จากสเีคมทีี่ใช้ในการย้อมเส้นไหมส่วนหนึ่งจึงน าไปเผาท าลายทิ้ง จากรายงานการศึกษาวิจัยพบว่าได้มีการศึกษาการใช้เส้น

ไหมในวัสดุคอมพอสทิพอลิเมอร์ ได้แก่ การใช้เป็นวัสดุเสริมแรงส าหรับพอลิบวิทลิีน ซัคซิเนท (poly butylene succinate) 

เพ่ือใช้เป็นวัสดุคอมพอสติทางชีวภาพ (bio composites) โดยศึกษาผลของปริมาณเส้นไหมสั้นต่อสมบตัทิางกลและสมบัติ

ทางความร้อน (S.M. Lee and others, 2005) และ ได้มีการศึกษาการใช้ผ้าไหมใช้แล้ว (waste silk fabric) เป็นวัสดุ

เสริมแรงส าหรับอพีอกซีที่ท  าให้เหนียวด้วย อพีอกซี-ฟีนอลน า้มันเมลด็เปลือกมะม่วงหิมพานต์ (Epoxy Phenol Cashew 

Nut Shell Liquid: EPCNSL) โดยศึกษาผลของปริมาณสารเพ่ิมความเหนียว EPCNSL และ ผลของปริมาณผ้าไหมต่อ

สมบตัทิางกลของวัสดุคอมพอสทิ(S.P. Priya and others, 2006) และมีการศึกษาการใช้ผ้าไหมใช้แล้วเป็นวัสดุเสริมแรง

ส าหรับวัสดุคอมพอสิตพอลิโพรพิลีน โดยเปรียบเทียบระหว่างผ้าไหมที่ผ่านและไม่ผ่านการปรับปรุงด้วยสารละลาย

โซเดยีมไฮดรอกไซดแ์ละสารละลายไกลซิดลิโพรพิลไซเลน (D. Cho and others, 2007) นอกจากนี้มกีารศึกษาการใช้เส้น

ไหมในงานชีววัสดุทางด้านวิศวกรรมเนื้ อเยื่อ (Sathit and Somchai, 2014) และระบบน าส่งยา (Prasong Srihanam, 

2012)  

จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเหน็ได้ว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ จะเป็นการน าเอาเส้นไหมมาใช้เป็นวัสดุ

เสริมแรงส าหรับวัสดุคอมพอสิตพอลิเมอร์ แต่ไม่พบงานวิจัยใดที่น าเศษเส้นไหมที่เหลือทิ้ งมาแปรรูปใช้ใหม่และสร้าง

มูลค่าเพ่ิม จึงเกดิแนวคดิในการน าของเสยีมาใช้ประโยชน์ ตามหลัก 3Rs คอื Reduce Reuse และ Recycle (ส านักบริหาร

จัดการกากอุตสาหกรรม, 2555) โดยน าเศษเส้นไหมมาแปรสภาพเป็นแผ่น ด้วยเทคนิคและวิธกีารเดียวกนักบัการท า

กระดาษสา ศึกษาโครงสร้างและคุณสมบัติเชิงกลของแผ่นเศษเส้นไหม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานของแผ่นเศษเส้นไหม 

และน าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑใ์หม่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยค านึงถึงประโยชน์ใช้

สอย และความงาม ถ่ายทอดนวัตกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากแผ่นเศษเส้นไหม ไปสูjกลุ่ม

ผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชน SMEs ผู้ที่สนใจ และนักศึกษา  

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ศึกษากระบวนการและกรรมวิธกีารขึ้นรปูกระดาษสาเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการขึ้นรูปแผ่นเศษเส้นไหม น าเศษ

เส้นไหมจากอตุสาหกรรมผ้าไหมต าบลตะคุ อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสมีา มาคดัแยกประเภทของเศษเส้นไหม และ

คดัแยกส ีทดลองหาอตัราส่วนผสมที่เหมาะสมส าหรับการขึ้นรปูให้เป็นแผ่น ระหว่างตวัเชื่อมประสานของกาวน า้ใส กาวลา

เทก็ซ์ น ้าสะอาด และ ปริมาณเศษเส้นไหม ทดลองการขึ้ นรูปแผ่นเศษเส้นไหมตามกระบวนการและกรรมวิธีการขึ้ น

รูปแบบกระดาษสา และทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุโดยใช้หลักการในการทดสอบของกระดาษสา ตามองค์กร

ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ISO (International Organization for standardization) ดงันี้  

1. ศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคและลักษณะของเศษเส้นไหมและแผ่นเศษเส้นไหม โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ (Optical 

Microscope) ตามมาตรฐาน ISO3781: 1983  

2. หาค่าน า้หนักมาตรฐาน (Basis weight หรือ Gramm age) โดยตดักระดาษให้มขีนาดความกว้าง 20 เซนติเมตร 

X ยาว 25 เซนติเมตร ซึ่งเป็นมาตรฐานในการทดสอบกระดาษ (มาตรฐาน ISO536:1995 และ TAPPI) วัด
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ความหนาของกระดาษ 8 ต าแหน่ง ดังภาพที่ 1 เพ่ือค านวณหาค่าเฉล่ียของความหนาตามมาตรฐานในการ

ทดสอบกระดาษ 

 
รูปท่ี 1 ต าแหน่งในการวัดค่าความหนาของกระดาษ ตามมาตรฐาน ISO536:1995 

 

3. การหาน า้หนักมาตรฐานโดยชั่งชิ้นทดสอบจ านวน 12 ชิ้น การหาความหนาแน่นโดยค านวณจากสตูร 

  เมื่อ  = ความหนาแน่นมหีน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร (g/cm
3
), M = มวลมีหน่วยเป็นกรัม (g), 

V = ปริมาตร มหีน่วยเป็นลูกบาศกเ์ซนตเิมตร (cm
3
)  

4. การหาปริมาตรจ าเพาะของกระดาษจากเส้นไหม ซึ่งค านวณได้จากสตูร  เมื่อ  = ความหนาแน่น  

5. การหาค่าความต้านแรงดงึสงูสดุ (Tensile break load) ตามมาตรฐาน ISO3781: 1983 โดยตดัชิ้นทดสอบ 

จากแผ่นเศษเส้นไหม ให้มีขนาดความกว้าง 2.54 X ยาว 10.50 เซนติเมตรจ านวน 5 ชิ้น ทดสอบในสภาวะแห้งที่

อณุหภมูห้ิองโดยใช้ Speed 25.4 mm/min  

 

ตารางที่ 1 ประเภทของเศษเส้นไหมและปริมาณกาวลาเทก็ซ์ 

ล าดับที่ รหัส ประเภทของเศษเส้นไหม ปริมาณกาวลาเทก็ซ์ 

 (ออนซ์) 

ปริมาณน า้ 

(ลิตร) 

เทคนิคในการเคลือบกาว 

ลาเทก็ซ์บนแผ่นเศษเส้นไหม 

1 A1 เศษเส้นไหมละเอยีด 64 40 - 

2 A2 เศษเส้นไหมละเอยีด 96 40 - 

3 A3 เศษเส้นไหมละเอยีด 128 40 - 

4 A4 เศษเส้นไหมละเอยีด 160 40 - 

5 A5 เศษเส้นไหมละเอยีด 192 40 - 

6 B1 เศษเส้นไหมละเอยีด 160 40 เคลือบขณะเปียก 

7 B2 เศษเส้นไหมละเอยีด 160 40 เคลือบขณะหมาด 

8 B3 เศษเส้นไหมละเอยีด 160 40 เคลือบขณะแห้ง 1 ด้าน 

9 B4 เศษเส้นไหมละเอยีด 160 40 เคลือบขณะแห้ง 2 ด้าน 

10 C เศษเส้นไหมหยาบ 160 40 - 

11 D1 เศษขี้ ไหมบาง 160 40 - 

12 D2 เศษขี้ ไหมหนา 160 40 - 

13 E เศษขี้ ไหม+เศษเส้นไหมหยาบ 160 40 - 

14 F เศษขี้ ไหม+เศษเส้นไหมละเอยีด 160 40 - 

15 G เศษเส้นไหมหยาบ+เศษเส้นไหมละเอยีด 160 40 - 

16 H เศษขี้ ไหม+เศษเส้นไหมหยาบ+เศษเส้นไหม 160 40 - 

M

V
 



1
Vs
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ละเอยีด 

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าการใช้กาวลาเทก็ซ์เป็นตวัประสานในอตัราส่วน 64 - 192 ออนซ์ ต่อน า้ที่ 40 ลิตร สามารถ

ขึ้นรปูเป็นแผ่นได้ เศษเส้นไหมยึดตดิกนัอย่างแน่นหนา และคงรูปไม่เปล่ียนแปลง ทนต่อแรงดึง ลักษณะการเรียงตัวของ

เส้นไหมละเอยีด จากกล้อง Optical Microscope ดังแสดงรูปที่ 1 จะเหน็ได้ว่าลักษณะเส้นใยของเศษเส้นไหมละเอยีดมี

ขนาดเลก็มาก มกีารจัดเรียงของเส้นใยที่แน่นหนาทบัซ้อนกนัอยู่เป็นเกลียวอย่างชัดเจน และภาพในรูปที่ 2 จะปรากฏใน

โครงสร้างของแผ่นเส้นไหมละเอยีด (B2) ผสมกาวลาเทก็ซ์ 160 ออนซ์ ใช้เทคนิคในการเคลือบด้วยกาวลาเทก็ซ์อกีครั้ง

ขณะหมาด จะเหน็ตวัเชื่อมประสานจากกาวลาเทก็ซ์ (สขีาว) ได้อย่างชัดเจน การใช้เทคนิคในการเคลือบแผ่นไหมด้วยกาว

ลาเทก็ซ์ขณะแห้ง 1 ด้าน (B3) และ 2 ด้าน (B4) ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 กาวลาเทก็ซ์จะเคลือบผิวเส้นใยไหมบน

พ้ืนผวิ และเกดิฟองอากาศขนาดเลก็ทั่วทั้งแผ่นอย่างชัดเจน แต่ยังคงลักษณะสสีนัเดมิของเศษเส้นไหมไม่เปล่ียนแปลง 

 

  
รูปท่ี 1 ลักษณะเส้นใยของเศษเส้นไหมละเอยีดจากกล้องจุลทรรศน์ รูปท่ี 2 ภาพแสดงลักษณะโครงสร้างของแผ่นเส้นไหมละเอยีด (B2) 

ผสมกาวลาเทก็ซ์ 160 ออนซ์ เคลือบกาวลาเทก็ซ์ขณะหมาด  

  
รูปท่ี 3 ภาพแสดงลักษณะโครงสร้างของแผ่นเส้นไหมละเอยีด (B3) 

ผสมกาวลาเทก็ซ์ 160 ออนซ์ เคลือบกาวลาเทก็ซ์ขณะแห้ง 1 ด้าน  

รูปท่ี 4 ภาพแสดงลักษณะโครงสร้างของแผ่นเส้นไหมละเอยีด (B4) 

ผสมกาวลาเทก็ซ์ 160 ออนซ์ เคลือบกาวลาเทก็ซ์ขณะแห้ง 2 ด้าน  

 

ผลการทดสอบหาค่าน า้หนักมาตรฐาน ของแผ่นเส้นไหมและขี้ ไหม (Basis weight or Grammage) ตาม

มาตรฐานในการทดสอบกระดาษ ISO536:1995 และ TAPPI ดังแสดงในรูปที่ 5, 6 แสดงให้เหน็ว่าน า้หนักมาตรฐานมี

ความสมัพันธก์บัความหนาของแผ่นเศษเส้นไหม ปริมาณกาวลาเทก็ซ์ในส่วนผสมและเทคนิคพิเศษในการเคลือบกาวลา

เทก็ซ์บนแผ่นเศษเส้นไหม ไม่ส่งผลต่อน า้หนักของแผ่นเศษเส้นไหม ค่าน า้หนักมาตรฐานของแผ่นเส้นไหมและขี้ ไหม อยู่

ระหว่าง 568 - 1741 g/m
2
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รูปท่ี 5 กราฟแสดงค่าน า้หนักมาตรฐานของแผ่นเศษเส้นไหม (Basis weight or Grammage) ของแผ่นเศษเส้นไหมและขี้ ไหม 

 

 
 

รูปท่ี 6 กราฟแสดงความหนา (mm) ของแผ่นเศษเส้นไหมและแผ่นเศษขี้ ไหม 

 

ความหนาของแผ่นจากเศษเส้นไหมและเศษขี้ ไหม มีความหนาอยู่ระหว่าง 0.082875 - 0.39475 mm ดัง

แสดงในรูปที่ 7 ความหนาแน่น (Density) ของแผ่นเศษเส้นไหมอยู่ที่ระหว่าง 0.12633 - 0.47199 g/cm
3
 เป็นที่น่า

สงัเกตว่ากระดาษจากเศษเส้นไหมละเอยีด (A3) ผสมกาวลาเทก็ซ์ 128 ออนซ์ จะมีค่าความหนาแน่นสงูสดุ ในกลุ่ม

ตวัอย่างชิ้นทดสอบอยู่ที่ 0.47199 g/cm
3
 และกระดาษจากเศษเส้นไหมหยาบผสมเศษเส้นไหมละเอยีด (G) ผสมกาวลา

เทก็ซ์ 160 ออนซ์ มค่ีาความหนาแน่นต ่าสดุที่ 0.12633 g/cm
3 
แสดงให้เหน็ว่าแผ่นเศษเส้นไหมละเอยีดมคีวามหนาแน่น

สงูกว่าแผ่นเศษเส้นไหมหยาบและแผ่นเศษขี้ ไหม ค่าปริมาณจ าเพาะของกระดาษจากเศษเส้นไหม และกระดาษจากเศษขี้

ไหมอยู่ระหว่าง 2.11866 - 7.915817 cm
3
/g ปริมาณจ าเพาะจะมากหรือน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กบัปริมาณกาวลาเทก็ซ์ที่ผสม

แต่ขึ้นอยู่กบัความหนาของกระดาษ  

 
 

รูปท่ี 7 กราฟแสดงค่าความหนาแน่น (Density) และความหนา (Thickness) ของแผ่นเศษเส้นไหมและแผ่นเศษขี้ ไหม A1-H 
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การวิเคราะห์ความหนา (Thickness) และความหนาแน่น (Density) ของแผ่นเศษเส้นไหม และแผ่นเศษขี้ ไหม

ดงัแสดงรปูที่ 7 ชี้ ให้เหน็ว่าแผ่นเศษเส้นไหมละเอยีดมีความหนาแน่นสงูกว่าแผ่นเศษเส้นไหมหยาบ และแผ่นเศษขี้ ไหม 

ซึ่งสังเกตได้ในกลุ่มตัวอย่างชิ้ นทดสอบของแผ่นแผ่นเศษขี้ ไหมหนา (D2) แผ่นเศษขี้ ไหมผสมเส้นไหมหยาบ (E) และ

แผ่นเศษเส้นไหมหยาบผสมเศษเส้นไหมละเอยีด (G) ซึ่งจะมคีวามหนาแน่นต ่า และมคีวามหนามาก  

รปูที่ 8 แสดงถงึผลการทดสอบความต้านแรงดึงสงูสดุของแผ่นเศษเส้นไหม และแผ่นเศษขี้ ไหม (A1-H) มีค่า

อยู่ระหว่าง 31-644 N/m
2
 เศษเส้นไหมละเอยีดผสมกาวลาเทก็ซ์ 160 ออนซ์ และใช้เทคนิคเคลือบกาวลาเทก็ซ์ขณะ

เปียก (B1) มค่ีาความต้านแรงดงึสงูสดุมากถงึ 644 N/m
2
 และแผ่นเศษขี้ ไหมหนาผสมกาวลาเทก็ซ์ 160 ออนซ์ (D2) มี

ค่าความต้านแรงดึงต ่าที่สดุ โดยมีค่าเฉล่ียประมาณ 31 N/m
2
 การวิเคราะห์ค่าความต้านแรงดึงสงูสดุของแผ่นเศษเส้น

ไหมละเอยีด แสดงให้เหน็ว่าปริมาณกาวลาเทก็ซ์ในส่วนผสมไม่ส่งผลต่อความหนาของแผ่นไหม และไม่ส่งผลต่อค่าความ

ต้านแรงดงึสงูสดุของแผ่นเศษเส้นไหมและขี้ ไหม และความหนาแน่นของแผ่นเศษเส้นไหม ไม่ส่งผลต่อค่าความต้านแรงดงึ

สงูสดุของแผ่นเศษเส้นไหม 

 
 

รูปท่ี 8 ค่าความต้านแรงดึงสงูสดุ (N/m
2
) และชนิดของกระดาษจากเศษเส้นไหมและขี้ ไหม A1-H 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

กาวลาเทก็ซ์เป็นตวัประสานที่ดใีนการขึ้นรปูเป็นแผ่น เมื่อแห้งจะเคลือบผิวและช่วยยึดเกาะเส้นไหมอย่างแน่น

หนา อตัราส่วนผสมจะอยู่ระหว่าง 64 - 192 ออนซ์ต่อน า้ที่ 40 ลิตร ลักษณะทางกายภาพของแผ่นเศษเส้นไหมที่ผ่านการ

แปรสภาพเป็นแผ่นจะมีเอกลักษณ์และลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัว ด้วยโครงสร้างที่แขง็แรงมีค่าความต้านแรงดึงสงูสุด

มากถงึ 644 N/m
2
 ซึ่งสงูกว่ากระดาษที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติอื่นๆ กว่า 8 - 40 เท่า มีความหนาค่อนข้างมาก ความ

หนาแน่นสงู มพ้ืีนผวิและสสีนัของเส้นไหมที่สวยงาม จึงเหมาะอย่างย่ิงในการน าไปประยุกต์ใช้ในออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์

ของใช้ต่างๆ ในครัวเรือน ของประดับตกแต่งภายในตัวอาคาร และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น โคม

ไฟ ตุก๊ตา กรอบรูป กรอบนาฬิกา บรรจุภัณฑต่์างๆ และของที่ระลึกเป็นต้น ผลการวิจัยโครงการนี้ ได้ถ่ายทอดนวัตกรรม

ไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกจิชุมชน SMEs ผู้ที่สนใจ และนักศึกษา เป็นการแก้ปัญหาด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม สร้าง

สนิค้าทดแทน (Substitute Product) ลดการน าเข้าวัตถุดบิหรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ อกีทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการ

ผลิตโดยการน าเส้นใยที่เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดปริมาณขยะในชุมชน สร้างงานสร้างรายได้พัฒนา

คุณภาพชีวิตสู่ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้เกดิการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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บทคดัย่อ 

เช้ือแบคทเีรีย Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis เป็นเช้ือแบคทเีรียที่เป็นสาเหตุส าคัญซ่ึงท าให้เกิด 

สวิอักเสบ ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาพืชสมุนไพรวงศ์ขิงได้แก่ ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) และ กระชาย (Boesenbergia pandurata Holtt.)  

มาสกัดน า้มันหอมระเหย และทดสอบฤทธิ์ต้านเช้ือแบคทเีรียที่ท  าให้เกิดสวิ โดยวิธี agar disc diffusion และวิธี broth micro dilution  

ผลการศกึษาพบว่าน า้มันหอมระเหยกระชายมีฤทธิ์ต้านต่อเช้ือ P. acnes DMST 14916, S. epidermidis DMST 3547 และ S. epidermidis 

DMST 4343 ให้ค่าเฉล่ียวงใสกว้างเท่ากับ 33.39, 18.15
 
และ

 
21.95

 
มิลลิเมตร ส่วนน า้มันหอมระเหยขมิ้นชันให้ค่าเฉล่ียวงใส เท่ากับ 

17.56, 11.12 และ 12.81 มิลลิเมตร ตามล าดับ นอกจากนี้ แล้วยังพบว่าน ้ามันหอมระเหยจากกระชายและขมิ้นชันยังสามารถยับยั้งเช้ือ   

S. epidermidis DMST 4343 ที่เป็นเช้ือดื้อยาปฏชีิวนะ tetracycline ได้อกีด้วย ผลการทดสอบความไวของเช้ือต่อน า้มันหอมระเหย ค่าความ

เข้มข้นต ่าสุดที่สามารถยับยั้งเช้ือแบคทเีรียได้ (Minimum Inhibitory Concentration, MIC) และ ค่าความเข้มข้นต ่าสดุที่สามารถฆ่าเช้ือ

แบคทีเรียได้ (Minimum Bactericidal Concentration, MBC) พบว่ากระชายมีฤทธิ์ยับยั้งได้ดีต่อเช้ือ P. acnes DMST 14916,  

S. epidermidis DMST 3547 และ  S. epidermidis DMST 4343 โดยมีค่า MIC เท่ากบั 0.43, 49 และ 12 μg/ml มีค่า MBC เท่ากับ 12, 

781 และ 390 μg/ml. ตามล าดับ ส่วนน า้มันหอมระเหยที่ได้จากขมิ้นชันมีฤทธิ์ยับยั้งเช้ือได้น้อยกว่า โดยมีค่า MIC เท่ากับ 49, 195 และ 

97 μg/ml ค่า MBC เท่ากับ 120, 12,500 และ 1,562 μg/ml ตามล าดับ การศึกษาในคร้ังน้ีแสดงให้เหน็ว่าน า้มันหอมระเหยที่ได้จาก

กระชายและขมิ้นชันมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาน ามาประยุกตุ์ใช้ยับยั้งเช้ือ P. acnes และ S. epidermidis ทดแทนหรือใช้ร่วมกับการใช้ยา

ปฏชีิวนะในการรักษาสวิ 

 

ค าส าคญั: การต้านเช้ือแบคทเีรีย  น า้มันหอมระเหย  ขมิ้นชัน  กระชาย  Propionibacterium acnes  Staphylococcus epidermidis  

 

Abstract 

 Propionibacterium acnes and Staphylococcus aureus are major bacteria that cause acne in human. In this study, essential 

oils from Zingiberaceae family; Kamin and Krachai (Curcuma longa L. and Boesenbergia pandurata Holtt.) were studied for their 

antibacterial activity by using agar disc diffusion method and broth microdilution method. We found that the essential oil from Krachi 

showed inhibition zones against P. acne DMST 14916, S. epidermidis DMST 3547, S. epidermidis DMST 4343 of 33.39, 18.15, 

21.95 mm. and essential oil from Kamin showed inhibition zones of 17.56, 11.12 and 12.81 mm., respectively. Essential oil from 

Krachai and Kamin were able to inhibit tetracycline resistant strain (S. epidermidis DMST 4343). Essential oil from Krachai showed 

strong inhibition against P. acne DMST 14916, S. epidermidis DMST 3547, S. epidermidis DMST 4343. Their Minimal Inhibitory 
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Concentration (MIC) were 0.43, 49 and 12 μg/ml. and Minimal Bactericial Concentration (MBC) were 12, 781 and 390 μg/ml. 

Essential oil from Kamin showed moderate inhibition. MIC of essential oil from Kamin were 49, 195 and 97 μg/ml and MBC were 

120, 12500 and 1562 μg/ml. This studie suggested that the essential oil from Krachai and Kamin are the natural products that may 

had potential to use for acne control.  

 

Keywords: antibacterial activity, essential oils, Curcuma longa L., Boesenbergia pandurata Holtt., Propionibacterium acnes, 

Staphylococcus epidermidis 

 

บทน า 

สวิ คอื โรคผวิหนังที่เกดิจากการอกัเสบที่รขูมุขน และหน่วยต่อมไขมนัแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คอื สวิอกัเสบ และ

สวิไม่อกัเสบ เมื่อหายเป็นแล้วจะเกดิรอยแผลเป็น (Nguyen, & Su, 2011) สวิจะพบมากบริเวณ ใบหน้า ล าคอ และ 

หลัง ส่วนใหญ่เป็นเริ่มเป็นสวิตอนวัยรุ่น (Shaw, & Kennedy, 2003) กระบวนการเกดิสวิ คือ ต่อมไขมันผลิตไขมันมาก

ผดิปกตเิกดิการอดุตันที่รูขุมขน กลุ่มไขมันที่มีจ านวนมากเหมาะแก่การเจริญของเชื้ อจุลินทรีย์ P. acnes ซึ่งเชื้ อนี้ สามารถ

สร้างกรด Propionic ได้ท าให้เกดิเป็นสวิและสวิอกัเสบตามมา (Shaw, & Kennedy, 2003) และ S. epidermidis ซึ่งเป็น

เชื้อประจ าถิ่น (Normal flora) ปกตจิะอาศัยอยู่บนผิวหนังมนุษย์ เป็นแบคทเีรียที่ช่วยเสริมให้เกดิการอกัเสบเพ่ิมขึ้นของ

สวิอกัเสบ (Nguyen, & Su, 2010) และพบว่าเป็นสาเหตขุองสวิได้บ่อยเท่าๆกบั P. acnes อกีด้วย (Sang Ho Moon,  et 

al., 2012) 

คนส่วนใหญ่ที่เป็นสวิมกัจะมคีวามกงัวลและขาดความมั่นใจในตวัเอง จึงต้องการที่จะเข้ารับการรักษา แต่ต้องใช้

ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเป็นจ านวนมากในการรักษา ส่วนใหญ่การรักษานิยมใช้กรดวิตามินเอหรืออนุพันธข์องกรดวิตามิน

เอในรปูเจลแต้มสวิ การกนิยาปฏชิีวนะ ปรับระดบัฮอร์โมน หรือแม้กระทั่งการใช้รังส ีแต่อย่างไรกต็ามวิธทีี่กล่าวมาข้างต้น

มกัจะมผีลข้างเคยีง เช่น เชื้อดื้อยา (Sang Ho Moon, et al., 2012) และอนัตรายจากการใช้ยา (Nguyen & Su, 2011) 

ดังนั้นการใช้สมุนไพรในการรักษาสวิจึงเป็นอกีทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นสารที่มาจากธรรมชาติ เป็นการน า

สมุนไพรท้องถิ่นมาใช้ให้เกดิประโยชน์ 

พืชวงศ์ขิงเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มีสรรพคุณทางยาจ านวนมาก และจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้านพบว่ามีการใช้

สมุนไพรจากพืชวงศ์ขงิในการรักษาสวิอยู่แล้ว เช่น ขมิ้นชัน เป็นสมุนไพรที่คนไทยรู้จักมาเป็นเวลานาน เป็นพืชล้มลุกที่มี

อายุหลายปี มลี าต้นอยู่ใต้ดนิ เป็นเหง้า มสีเีหลือง ซึ่งมสีรรพคุณหลายอย่างทั้งในเรื่องการประทนิผวิ รักษาแผล รักษาโรค

ผิวหนังผื่นคัน (Nongkai, 2013) กระชายเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจมีสรรพคุณมากมาย  

มีประสทิธภิาพในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้ อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคจากอาหาร เช่น S. aureus และ S. epidermis ด้วย  

(จิราวรรณ, 2548) 

งานวิจัยนี้ ได้เลือกใช้น า้มนัหอมระเหยจากพืชสมุนไพรวงศ์ขิง 2 ชนิด ได้แก่ ขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) และ

กระชาย (Boesenbergia pandurata Holtt.) มาทดสอบเพ่ือหาประสทิธภิาพในการยับยั้งเชื้ อแบคทเีรีย P. acnes และ  S. 

epidermidis ซึ่งเป็นเชื้อส าคญัที่ก่อให้เกดิสวิและสวิอกัเสบเพ่ือเป็นแนวทางในการใช้พืชสมุนไพรไทยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

ที่สามารถใช้ในการรักษาต่อไปในอนาคต 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การกลัน่น ้ ามนัหอมระเหย (steam distillation)  

ตัวอย่างของพืชได้แก่ เหง้าของขมิ้นชัน (Curcuma longa L.) และกระชาย (Boesenbergia pandurata Holtt.) 

จากจังหวัดเชียงใหม่ น าไปกลั่นด้วยเครื่องกลั่นน า้มันหอมระเหยแบบ water distillation เป็นเวลาประมาณ 8 - 10 

ชั่วโมง แล้วเกบ็น า้มนัหอมระเหยในขวดแก้วที่กนัแสงปิดฝาสนิท ที่อณุหภมู ิ-10 องศาเซลเซียส  

เช้ือจุลินทรียแ์ละการเพาะเลี้ ยง 
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เชื้ อแบคทเีรียที่ใช้ในการทดสอบ ได้แก่ P. acnes DMST 14916, S. epidermidis DMST 3547 และ S. epidermidis 

DMST 4343 เชื้อทั้งหมดได้จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ P. acnes เพาะเลี้ ยงในอาหาร Brain Heart Infusion agar (BHA) + 

1 % glucose ด้วยสภาวะไร้ออกซิเจนที่อุณหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-5 วัน S. epidermidis เพาะเลี้ ยงในอาหาร BHA 

อณุหภมู ิ37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 วัน 

การทดสอบฤทธ์ิการตา้นเช้ือดว้ยวิธี Agar disc diffusion method  

น าแบคทเีรียที่ท าการทดสอบมาปรับปริมาณเชื้อให้ได้เท่ากบัสารละลายมาตรฐาน 0.5 McFarland น ามาเกล่ียให้

ทั่วผวิหน้าอาหาร น า paper disc ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มลิลิเมตรชุบสารน า้มันหอมระเหยที่ต้องการทดสอบ ปริมาตร 

10 ไมโครลิตรวางบนอาหาร การทดสอบส าหรับแบคทเีรีย P. acnes นั้นใช้อาหาร BHA + 1% glucose บ่มในสภาวะไร้

ออกซิเจนเป็นเวลา 3 - 5 วัน ส่วนเชื้อ S. epidermidis นั้นใช้อาหาร Mueller Hinton agar (MHA) ในสภาวะมอีอกซิเจน

เป็นเวลา 18 ชั่วโมง ท าการทดลองจ านวน 3 ซ า้ positive control ได้แก่ Tetracycline disc (30 μg/disc, Oxoid), 70% 

alcohol, 3% Hydrogen peroxide และยาทาแผลเบตาดีน negative control ได้แก่ น า้มันมะกอก น า้มันมะพร้าว และ 

DMSO หลังจากบ่มเชื้อแล้ว วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใส (inhibition zone) โดยใช้ Vernier caliper ส าหรับแผ่น

ยามาตรฐานน าค่าที่ได้เปรียบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน NCCLS ใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูในการวิเคราะห์ทางสถติ ิSPSS Statistic 

17.0 ท าการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของสารทดสอบด้วยวิธขีอง (Duncan’s new Multiple Range Test : DMRT ; LSR( 

ระดบันัยส าคญั 0.05 ค่าความเชื่อมั่น 95% 

 

การทดสอบความเขม้ขน้ท่ีต า่ท่ีสุดท่ีสามารถยบัยั้งและฆ่าแบคทีเรียได ้(Determination of minimal 

inhibitory and bacteridal concentration , MIC and MBC)  

การทดสอบความเข้มข้นที่ต ่าที่สดุที่สามารถยับย้ังและฆ่าแบคทเีรียได้ใช้วิธ ีmicrobroth dilution assay เตรียม

น า้มันหอมระเหยให้ได้ความเข้มข้นเท่ากับ 500 mg/ml ใน DMSO แล้วเจือจางเป็นล าดับใน 96-well U-bottom 

microtiter plate น าเชื้ อที่ต้องการทดสอบมาปรับความขุ่นให้ได้เท่ากบัสารละลายมาตรฐาน 0.5 McFarland แล้วเจือจาง 

100 เท่าโดย P. acnes ใช้อาหาร Brain Heart Infusion Broth + 1% glucose S. epidermidis ใช้อาหาร Mueller Hinton 

Broth (MHB) จนได้เชื้อที่มคีวามเข้มข้นเท่ากบั 1.5 x 106 CFU/ml น าเชื้อที่เตรียมปริมาตร 50 μl ใส่ในทุกหลุม แล้ว

บ่มเชื้ อแต่ละชนิดในสภาวะที่ก  าหนดข้างต้น MIC หมายถึงค่าความเข้มข้นของน า้มันหอมระเหยที่ต ่าสดุที่สามารถยับย้ัง

การเจริญของเชื้อในอาหารเหลวเมื่อสงัเกตได้ด้วยตาเปล่า ค่า MBC หมายถงึค่าความเข้มข้นของน า้มนัหอมระเหยที่ต ่าสดุ

ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ ท าได้โดยน าอาหารจากหลุมที่ไม่สามารถสงัเกตเหน็การเจริญของเชื้ อมาเป็นปริมาตร 10 μl เพาะลง

บนอาหารแขง็ ความเข้มข้นต ่าสดุที่ไม่พบการเจริญของเชื้อถอืว่าเป็นค่า MBC  

 

ผลการศึกษา 

ผลการสกดัน ้ ามนัหอมระเหย  

จากการสกัดน ้ามันหอมระเหยออกจากพืชด้วยไอน ้า พบว่าเหง้าพืชวงศ์ขิงทั้ง 2 ชนิด ได้แก่ ขมิ้ นชัน และ 

กระชาย สามารถสกดัน า้มนัหอมระเหยออกมาได้ในปริมาณและลักษณะสขีองน า้มนัหอมระเหยที่แตกต่างกนั (ตารางที่ 1) 

โดยน า้มนัหอมระเหยจากขมิ้นชันม ี% yield มากกว่าน า้มนัหอมระเหยจากกระชาย ดงัแสดงผลในตาราง  

 

ตารางที่ 1 ผลการสกดัน า้มันหอมระเหยจากพืชวงศข์ิง 
 

พืช น า้หนักสด (กรัม) น า้มันหอมระเหย (มล.) % yield ลักษณะของน า้มันหอมระเหย 

ขมิ้นชัน  1,380 5.1 0.37 เหลืองมะนาวใส  

กระชาย  2,000  2 0.10 ใสไม่มีส ี

 

ผลการทดสอบฤทธ์ิการตา้นเช้ือดว้ยวิธี Agar disc diffusion method 
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จากการทดสอบฤทธิ์การต้านเชื้ อแบคทีเรียด้วยวิธี Agar disc diffusion method (ตารางที่ 2) พบว่าเชื้ อ  

P. acnes DMST 14916 ถูกยับยั้งและมวีงใส แตกต่างกนัแบ่งเป็น 5 กลุ่ม โดยแผ่นยามาตรฐาน Tetracycline ยับยั้งเชื้ อ

ได้ดทีี่สดุ รองลงมาได้แก่ 3% hydrogen peroxide และ น า้มันหอมระเหยจากกระชายที่มีฤทธิ์ยับย้ังใกล้เคียงกนั (32.53 

และ 33.39) ส่วนน า้มันหอมระเหยจากขมิ้นชันมีฤทธิ์ดีกว่าเบตาดีนเลก็น้อย (17.56 และ 13.61) เมื่อดูผลการยับยั้ง

เชื้ อ S. epidermidis ด้วยวิธ ีagar disc diffusion พบว่า S. epidermidis DMST 3547 ถูกยับยั้งด้วย Tetracycline 

(48.86) ดีกว่า S. epidermidis DMST 4343 มาก (7.34) เชื้ อ S. epidermidis DMST 3547 ถือว่าเป็นเชื้ อที่ไว 

(susceptible) ต่อ tetracycline ส่วน S. epidermidis DMST 4343 เป็นเชื้ อที่ดื้ อ (resistant) ต่อ tetracycline 

((NCCLS),2003) เชื้ อ S. epidermidis ทั้งสองสายพันธุถู์กยับย้ังได้ดีที่สดุด้วย 3% hydrogen peroxide รองมาได้แก่  

เบตาดีน ในกรณีของ S. epidermidis DMST 4343 ซึ่งเป็นเชื้ อดื้ อยาปฏชิีวนะ นั้นถูกยับยั้งได้ด้วยน า้มันหอมระเหย

กระชาย โดยแสดงวงใสที่เท่ากบัการยับย้ังด้วยเบตาดนี และน า้มนัหอมระเหยทั้งสองชนิดสามารถยับย้ังเชื้ อดื้อยาได้ดีกว่า

การใช้ยาปฏชิีวนะ tetracycline และไม่พบการยับยั้งการเจริญของเชื้ อทั้งสามชนิด โดย 70 % ethanol DMSO และน า้มัน

มะพร้าว 

  

ตารางที่ 2 ผลการวัดค่าเฉล่ียเส้นผ่านศนูย์กลางวงใส (inhibition zone) ของสารทดสอบและน า้มันหอมระเหย จากการทดสอบด้วยวิธ ีAgar 

disc diffusion method 

สารทดสอบ   
 

Inhibition zone (mm) 

P. acnes DMST 14916  S. epidermidis DMST 

3547  

S. epidermidis DMST 4343  

Tetracycline (Oxoid) (30 μg/disc)  104.47
a
 48.86

b
 7.34

f
 

70% ethanol 0
e
 0

f
 0

g
 

3% Hydrogen peroxide  32.53
b
 61.10

a
 80.75

a
 

ยาใส่แผลเบตาดีน  13.61
d
 31.98

c
 21.16

c
 

น า้มันหอมระเหยขมิ้นชัน  17.56
c
 11.12

e
 12.81

e
 

น า้มันหอมระเหยกระชาย  33.39
b
 18.15

d
 21.95

c
 

DMSO  0
e
 0

f
 0

g
 

น า้มันมะกอก  0
e
 0

f
 0

g
 

น า้มันมะพร้าว  0
e
 0

f
 0

g
 

 หมายเหตุ: ท าการทดสอบ 3 ซ า้ใช้โปรแกรม SPSS Statistic 17.0 ค านวณการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียวง

ใสด้วยวิธขีอง Duncan’ โดยก าหนดให้ a คือกลุ่มที่ให้ค่าเฉล่ียสงูสดุ b, c, d, e, f และg คือกลุ่มที่ให้ต ่า

เฉล่ียต ่าลงตามล าดับ R, resistant ≤14mm.; I, intermediate: 15-18mm.;S, susceptible:≥ 19mm. 

(Clinical and Laboratory Stands Institute, 2007) 

  

 

ผลการหาความเขม้ขน้ท่ีต า่ท่ีสดุท่ีสามารถยบัยั้งและฆ่าแบคทีเรียได ้(Determination of minimal inhibitory 

and bactericidal concentration, MIC and MBC)  

การทดสอบหาค่าความเข้มข้นต ่าสดุที่สามารถยับย้ังแบคทเีรียได้ Minimum Inhibitory Concentration (MIC) และ 

ความเข้มข้นต ่าสดุที่สามารถฆ่าเชื้ อแบคทเีรียได้ Minimum Bactericidal Concentration (MBC) ด้วยวิธ ีmicrodilution broth 

method (ตารางที่ 3) พบว่า เชื้ อ P. acnes DMST 14916 ถูกยับยั้งด้วยน า้มันหอมระเหยขมิ้นชันและกระชายได้ดีกว่า S. 

epidermidis โดยการสงัเกตจากค่า MIC และ MBC ที่ต ่ากว่า และจากผลการทดลองพบว่าน า้มันหอมระเหยกระชายมีฤทธิ์ยับยั้ง

ทั้งเชื้ อ P. acnes และ S. epidermidisได้ดีกว่าน า้มันหอมระเหยขมิ้นชัน โดยค่า MIC และ MBC ของน า้มันหอมระเหยขมิ้นชัน 

เชื้อ S. epidermidis DMST 4343 นั้นมคีวามไวต่อน า้มนัหอมระเหยทั้งสองชนิดมากกว่า S. epidermidis DMST 3547 
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ตารางที่ 3 ค่าความเข้มข้นที่ต ่าที่สดุที่สามารถยับยั้งและฆ่าแบคทเีรียโดยใช้น า้มันหอมระเหย 
 

 

 

น า้มันหอมระเหย 

P. acnes DMST 14916  S. epidermidis DMST 3547  S. epidermidis DMST 4343  

MIC 

(μg/ml)  

MBC 

(μg/ml)  

MIC 

(μg/ml)  

MBC 

(μg/ml)  

MIC 

(μg/ml)  

MBC 

(μg/ml)  

น า้มันหอมระเหยขมิ้นชัน  49 120 195 12,500 97 1,562 

น า้มันหอมระเหยกระชาย  0.43 12 49 781 12 390 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

  สวิเป็นโรคที่พบความผิดปกติที่ผิวหนัง พบว่าเกดิจากเชื้ อแบคทเีรีย P. acnes และ S. epidermidis เป็นส่วน

ใหญ่ (S.H. Moon et al., 2012) จากการศึกษาพบว่าการใช้สมุนไพรในการรักษาสวินั้นมมีานานแล้วในหลายประเทศทั่ว

โลก (Batubara, et al., 2015; Hammer, 2015; Pieroni et al., 2004) โดยใช้พืชหรือสมุนไพรที่แตกต่างกนัไปในแต่ละ

ท้องถิ่น ในการทดลองนี้ศึกษาฤทธิ์การยับย้ัง P. acnes และ S. epidermidis โดยใช้น า้มันหอมระเหยจากขมิ้นชันและ

กระชาย เนื่องจากพืชในตระกูลขิงข่า โดยเฉพาะขมิ้ นชันนี้ พบว่ามีการใช้เพ่ือบ ารุงรักษาผิวพรรณมาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน (วิทย์, 2536) ผลจากการทดลองพบว่า น า้มันหอมระเหยจากกระชาย ให้ผลการยับยั้งการเจริญของ P. acnes 

(33.39 มิลลิเมตร) ได้ดีกว่าน ้ามันหอมระเหยจากขมิ้ นชันอย่างมีนัยส าคัญ (17.56 มิลลิเมตร) และได้ผลการยับยั้ง

เทยีบเท่ากบั 3% hydrogen peroxide (32.53 มิลลิเมตร) ซึ่งเป็น antiseptic ชนิดหนึ่งที่ใช้ท าความสะอาดแผลภายนอก 

(topical treatment) น า้มันหอมระเหยจากกระชายยังให้ผลการยับยั้ง P. acnes DMST 14916 ได้ดีกว่าสารสกดัโทะ๊  

(พืชชนิดหนึ่งพบทางภาคใต้ของไทย) ที่สกดัด้วยเอธานอล (18 มิลลิเมตร) (Saising, & Voravuthikunchai, 2012) 

และสารสกดัเมธานอลจากเปลือกทบัทมิ (21.5 มิลลิเมตร) (Panichayupakaranant, et al., 2010) และค่า MIC และ 

MBC ของน า้มนัหอมระเหยจากกระชายจากการทดลองนี้  ยังมค่ีาที่ต ่ากว่าสารสกดัจากโทะ๊และเปลือกทบัทมิด้วย แสดงให้

เหน็ว่าน า้มนัหอมระเหยจากกระชายมฤีทธิ์การยับย้ัง P. acnes ได้ดมีาก 

น า้มนัหอมระเหยกระชาย ประกอบด้วยสารส าคัญต่างๆ เช่น terpinene, geraniol, camphor, ocimene, cineole, 

myrcene, borneol, camphene, methyl cinncmate, terpineol, geranial และ neral (Chahyadi, et al., 2014) ในงานวิจยั

หลายๆชิ้นรายงานว่าน า้มันหอมระเหยกระชายมีฤทธิ์ยับย้ังการเจริญของแบคทเีรียก่อโรคทางเดินอาหารหลายชนิด เช่น 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus และ Listeria monocytogenes ในประเทศไทยนั้นใช้กระชาย

เพ่ือเป็นส่วนประกอบในอาหารหลายชนิด นิยมใส่ในอาหารเพ่ือปรุงกลิ่นรส และให้ผลดีต่อระบบทางเดินอาหาร   

(วิทย,์ 2536) แต่ยังไม่มรีายงานการวิจัยของน า้มันหอมระเหยจากกระชายในการยับยั้ง P. acnes มาก่อน และงานวิจัยนี้

แสดงให้เหน็ว่านอกจากจะใช้น า้มนัหอมระเหยจากกระชายในการยับยั้งแบคทเีรียก่อโรคทางเดนิอาหารแล้ว ยังสามารถน า

น า้มนัหอมระเหยจากกระชายมายับยั้งแบคทเีรียก่อโรคทางผวิหนัง ได้แก่ P. acnes อกีด้วย และยังให้ผลการยับย้ังที่ดีกว่า

สารสกดัจากพืชชนิดอื่นๆที่ได้เคยมีรายงานไว้ จึงเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาน า้มันหอมระเหยจากกระชายเพ่ือ

การรักษาโรคที่เกดิจาก P. acnes ต่อไป 

เป็นที่ทราบกนัโดยทั่วไปว่าเชื้อแบคทเีรีย S. epidermidis ประจ าถิ่นที่พบที่ผวิหนังของมนุษย์ แต่จากรายงานของ 

Moon และคณะ (2012) และRajiv และคณะ (2013) พบว่า S. epidermidis กเ็ป็นสาเหตุของสวิ เช่นเดียวกนักับ  

P. acnes การศึกษายับยั้ง S. epidermidis ด้วยสารธรรมชาติจากพืชจึงเป็นเร่ืองที่น่าสนใจ ในงานวิจัยนี้พบว่าน า้มันหอม

ระเหยกระชายให้ผลการยับยั้ง S. epidermidis ที่ดีกว่าน า้มันหอมระเหยขมิ้นชัน และในกรณีของ S. epidermidis DMST 

4343 ทเีป็นเชื้อดื้อยา tetracycline กส็ามารถถูกยับย้ังได้ด้วยน า้มันหอมระเหยกระชายและขมิ้นชัน เชื้ อที่ดื้อยาปฏชิีวนะ

นั้นมีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้ น เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้ยาปฏิชีวนะกันอย่างแพร่หลาย การหาสารชนิดอื่นเพ่ือมา
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ทดแทนยาปฏิชีวนะจึงเป็นเร่ืองที่จ าเป็น ในการทดสอบการต้านเชื้ อที่ดื้ อต่อยาปฏิชีวนะ (Warnke, et al., 2009) 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) พบว่าการใช้น า้มันหอมระเหยหลายชนิดสามารถยับย้ังเชื้ อที่ดื้อ

ยานี้ ได้  

ในการใช้น า้มันหอมระเหยมักจะมีการผสมกบัตัวท าละลายอื่นๆ เพ่ือให้เหมาะสมส าหรับการใช้กบัผิวหนัง ใน

การยับยั้งเชื้อ P. acnes และ S. epidermidis โดยน า้มนัหอมระเหยอาจมกีารใช้ตัวท าละลายที่เป็นเอธานอล น า้มันมะกอก 

หรือ น า้มนัมะพร้าวกไ็ด้ เนื่องจากสารละลายทั้ง 3 ชนิดนี้สามารถผสมกบัน า้มนัหอมระเหยให้เป็นเนื้อเดยีวกนัได้  

น า้มันหอมระเหยจากขมิ้นชันและกระชาย มีราคาไม่แพง สกัดได้จากพืชท้องถิ่นของไทยที่พบได้ทุกภาค มี

คุณสมบัติที่ดีในการยับย้ังเชื้ อที่เป็นสาเหตุของสวิและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑเ์พ่ือรักษาสวิ อย่างไรกต็าม

ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนัง หรือการออกฤทธิ์ร่วมกันของน า้มันหอมระเหยเพ่ือเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการรักษา  
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บทคดัย่อ 

 จากความล่าช้าในงานก่อสร้างเกิดขึ้ นได้จากหลายสาเหตุ และผลกระทบจากความล่าช้างานก่อสร้าง ท าให้เกิดข้อพิพาท ความ

ขัดแย้ง และการฟ้องร้อง ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลา และคุณภาพของงานก่อสร้าง ดังนั้น บทความนี้ จึงได้

ท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่มีอยู่แล้ว น ามารวบรวม บทความ งานวิจัย และท าการทบทวนบทความ งานวิจัย วรรณกรรมต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องและน าเสนอแผนภมูิปฏิกิริยาและความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุของความล่าช้าในงานก่อสร้างและผลกระทบจากความล่าช้าในงาน

ก่อสร้างในรูปแบบ System Dynamics จ าแนกปัจจัย 5 ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ คือ 1) ด้านการจัดการ 2) ด้านการเงิน 3) ด้านแรงงาน  

4) ด้านวัสดุ 5) ด้านเคร่ืองจักรกล และ 1 ตัวแปร คือด้านสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงผลจากการวิจัยแสดงอยู่ในรูปของปฏิกิริยาความสมัพันธ ์

(System Dynamics) ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุต่อความล่าช้าในงานก่อสร้างและผลกระทบที่เกิดขึ้ นจากสาเหตุดังกล่าวต่อ ต้นทุน 

ระยะเวลาการก่อสร้าง และคุณภาพของงานก่อสร้าง 

ค าส าคัญ: ความล่าช้าในงานก่อสร้าง 

 

Abstract 

Construction delays occur from several causes. The effect of delay leads to disputes. Conflicts, and question which affect 

the construction cost as well as work quality. Therefore this article summarizes major factor resulting in construction delay from 

literature reviews, and presents the relationship between the causes of delays and their effect in construction in the system dynamics. 

Major factor resulting construction delays management, finance, labor, materials, equipment and weather. Construction the causes 

and effects of construction delay in the system dynamics can cleary show causes from major factor and their effect resulting to the 

project cost, time and quality. 

 

Keyword: Construction delay 

 

บทน า 

 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างมาก ซึ่งมักจะแปรผันตรงกับสภาพเศรษฐกจิ การ

ก่อสร้างจะประสบความส าเรจ็ได้นั้นจะต้องท าให้องคป์ระกอบด้วยในด้าน ราคา เวลา คุณภาพ นั้นไม่มีความบกพร่องใน

ด้านเวลานั้นจะต้องสามารถก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ภายใต้เงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในสญัญางานก่อสร้าง ด้านราคานั้นจะต้อง

ก่อสร้างให้ราคาค่าก่อสร้างอยู่ภายใต้ก าหนดสัญญางานก่อสร้าง ในด้านคุณภาพงานก่อสร้างที่แล้วเสรจ็นั้นจะต้องได้

คุณภาพตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาการก่อสร้างแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง ถ้าสามารถบรรลุ

เป้าหมายทั้ง 3 ด้านได้ถือได้ว่างานก่อสร้างประสบความส าเรจ็ อย่างไรกต็ามองค์ประกอบทางด้านเวลาเป็นปัญหาที่พบ

มากที่สุดในการก่อสร้างกล่าวคือ การก่อสร้างนั้นล่าช้าไปกว่าแผนงานที่ได้วางไว้หรือมีความล่าช้าไปกว่าแผนงานที่ได้

ก าหนดไว้ในสญัญางานก่อสร้าง ซึ่งถ้าพบว่าในงานก่อสร้างนั้นมีปัญหาความล่าช้าแล้ว จะท าให้เกดิปัญหาทางด้าน ราคา 

คุณภาพ และความปลอดภัยตามมา สาเหตุความล่าช้านั้นสามารถแก้ปัญหาได้ เมื่อพบปัญหาความล่าช้าแล้วจึงต้องหา

แนวทางในการป้องกนัความล่าช้าได้ถูกปัญหา จากปัญหาความล่าช้านั้นยังมีผลกระทบท าให้เกดิข้อพิพาท ความขัดแย้ง

และยังท าให้มกีารเรียกร้องค่าเสยีหายได้อกีด้วยแต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว ในการก่อสร้างที่จะสามารถบรรลุเป้าหมาย
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ทั้ง 4 ส่วนเป็นไปได้ยากเนื่องจากอปุสรรคต่างๆที่ต้องประสบในการก่อสร้าง อาทเิช่น ลักษณะของงานก่อสร้างที่มลัีกษณะ

ซ า้ (Unique) ทศันคตขิองบุคคลฝ่ายต่างๆในงานก่อสร้างที่มักเป็นแบบจ้องจับผิด (Adversarial Relationship) ข้อจ ากดั

ด้านต่างๆที่มอียู่ในการก่อสร้างรวมถึงความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Certainty) ที่ต้องพบในการก่อสร้าง ซึ่ง

ผู้บริหารโครงการก่อสร้างจะต้องท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายปัจจัยทางด้านเวลา ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจัยทางด้าน

คุณภาพและปัจจัยทางด้านความปลอดภัยได้ 

 ดงันั้น ผู้วิจัยจึงท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก บทความ วรรณกรรม และงานวิจัย แล้วน าข้อมูลที่ได้มา

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุความล่าช้าในงานก่อสร้าง และหาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและความล่าช้าในงาน

ก่อสร้างเฉพาะที่เกดิจากผู้รับจ้างในรปูแบบแผนภมูปิฏกิริิยาและความสมัพันธ ์(System Dynamics) 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหาข้อมูลจาก บทความ วรรณกรรมและ งานวิจัย

ซึ่งเป็นการค้นคว้าแบบ Documentation Research แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุความล่าช้าในงาน

ก่อสร้าง และหาความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุและความล่าช้าในงานก่อสร้างในรูปแบบพลวัตระบบ ( SYSTEM 

DYNAMIC) 

1. การทบทวนวรรณกรรม 

 (จินตกานน์, 2553) ได้ศึกษาหาข้อมูลการจากใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการจัดเกบ็ข้อมูลจากกลุ่ม

วิศวกรและสถาปนิกของบริษัท จากการศึกษาพบว่า ด้านก าลังคน มสีาเหตมุาจาก ผู้ควบคุมงานไม่อยู่สถานที่ก่อสร้าง การ

สื่อสารผิดพลาด ด้านการเงิน มีสาเหตุมาจาก การเบิกจ่ายเงินล่าช้า ด้านเครื่อง จักรกล มีสาเหตุมาจาก อะไหล่ของ

เครื่องจักรขาดตลาด เครื่องจักรมีไม่เพียงพอ ด้านวัสดุ มีสาเหตุมากจาก วัสดุขาดตลาด วัสดุรอการผลิต และรอการ

อนุมตัวิัสดุ ด้านการจัดการ มสีาเหตมุาจาก รอใบอนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ สถานที่ก่อสร้างคับแคบ ขาดการ

วางแผนงานก่อสร้าง  

  (ณัฐพร, 2544) ได้ท าการศึกษาสาเหตุและแนวทางป้องกันความล่าช้าที่เกิดขึ้ นในการก่อสร้างอาคาร โดย

จ าแนกงานก่อสร้างออกเป็น 22 ประเภทหลัก ในแต่ละประเภทได้ท าการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ ผลการศึกษาได้

จ าแนกที่มาของสาเหตุออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มสาเหตุความล่าช้าที่เกิดจากความบกพร่องของผู้รับเหมาเอง กลุ่มที่มี

สาเหตจุากเจ้าของงาน กลุ่มที่มสีาเหตมุาจากผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน กลุ่มที่มสีาเหตมุาจากผู้รับเหมาย่อย และสาเหตุ

อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมได้ของผู้รับเหมา ผลการศึกษาพบว่า ด้านวัสดุ มีสาเหตุมาจาก ขนส่งวัสดุล่าช้า วัสดุผิด

ขนาดไม่ได้คุณภาพ วัสดุเสียหายระหว่างการจัดส่ง วัสดุขาดตลาด ด้านก าลังคน มีสาเหตุมาจากขาดแคลนแรงงานตาม

ฤดูกาล ขนาดแคลนแรงงานฝีมอื คนงานไม่เพียงพอ ขาดแคลนแรงงานขับเครื่องจักรกล แรงงานไม่มีประสทิธภิาพ ด้าน

เคร่ืองจักรกล มสีาเหตมุาจาก เคร่ืองจักรกลเข้างานช้า เคร่ืองจักรกลเสยีหาย ขาดแคลนเครื่องจักรกล นั่งร้านไม่เพียงพอ 

ค า้ยันและแบบหล่อไม่เพียงพอ ด้านการเงิน มีสาเหตุมากจาก ได้รับเงินค่างวดงานช้า ด้านการจัดการ มีสาเหตุมาจาก 

เสาเขม็เยื้องศูนย์ หัวเสาเขม็เสยีหายระหว่างการตอก การวางผงัไม่ด ีส่งเอกสารขออนุมตัใิช้วัสดุล่าช้า  

 (มารตุ, 2549) ได้ศึกษาปัจจัยความล่าช้าในโครงการก่อสร้างขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งโครงการ

ก่อสร้างออกเป็น 3 ประเภท คือ โครงการก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างถนน รวบรวมข้อมูลจากเจ้าของและผู้รับจ้าง

โดยใช้แบบสอบถาม พบว่าสาเหตุหลักมาจาก ขอบเขตงานไม่ชัดเจน แรงงานหยุดงานเนื่องจากเทศกาล ขาดแคลน

เคร่ืองจักรกล ขาดแคลนแรงงานฝีมอื ขาดการวางแผนการท างาน การส่งมอบพ้ืนที่ล่าช้า การเปล่ียนแปลงแก้ไขสญัญาจ้าง 

เกดิความขดัแย้งระหว่างผู้รับเหมาหลักกบัผู้รับเหมาช่วง อตัราค่าน า้มนัผนัผวน รอผลทดสอบคอนกรีต 

  (วณีฐักานต,์ 2547) ได้ท าการศึกษาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาความล่าช้าที่เกดิขึ้นในงานก่อสร้างบ้านพัก

อาศัย โดยแบ่งงานออกเป็น 8 ช่วง ใช้แบบสอบถามเป็นวิธีการเกบ็ข้อมูล มีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าของ

โครงการ และกลุ่มของผู้รับเหมา เกี่ยวกับระดับความส าคัญของสาเหตุและความถี่ในการเกิดสาเหตุในแต่ละช่วง  

จากการศึกษาพบว่า ช่วงก่องานก่อสร้าง สาเหตุที่ส  าคัญมากที่สดุ คือ ปัญหาเร่ืองเงินทุนหมุนเวียน และมีสาเหตุมาจาก 
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ความล่าช้าในการตดิต่อกบัส่วนราชการ ช่วงเตรียมงานก่อสร้าง สาเหตทุี่ส  าคญัมากที่สดุ คือ ปัญหาเร่ืองเงินทุนหมุนเวียน 

และมสีาเหตมุาจาก วัสดุมรีาคาแพงขึ้น ช่วงงานดนิ สาเหตทุี่ส  าคญัมากที่สดุ คือ ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน และมีสาเหตุ

มาจากฝนตกหนักท างานล าบาก ช่วงงานเสาเขม็และฐานราก สาเหตุที่ส  าคัญมากที่สดุ คือ ตอกเสาเขม็ผิดต าแหน่ง และมี

สาเหตมุาจาก รถปูนส่งไม่เป็นเวลา ช่วงงานโครงสร้างบนดนิ สาเหตทุี่ส  าคญัมากที่สดุ คอื เจ้าของโครงการจ่ายเงินให้ผู้รับ

จ้างล่าช้า และมสีาเหตมุาจาก รายละเอยีดในแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์ ช่วงงานสถาปัตยกรรม สาเหตุที่ส  าคัญมากที่สดุ คือ 

เจ้าของโครงการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า และมีสาเหตุมาจาก แบบไม่ชัดเจน แบบขัดแย้ง ช่วงงานประปาและสขุาภิบาล 

สาเหตุที่ส  าคัญมากที่สดุ คือ เจ้าของโครงการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า และมีสาเหตุมาจาก วัสดุเข้าไม่ตรงเวลา ช่วงงาน

ไฟฟ้า สาเหตทุี่ส  าคญัมากที่สดุ คอื เจ้าของโครงการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างล่าช้า และมีสาเหตุมาจาก ความล่าช้าจากงานก่อน

หน้าไม่เสรจ็ 

 (สญัชัย, 2549) ได้ศึกษาหาข้อมูลจากการสมัภาษณ์ และข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ในเขต

กรงุเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 80 โครงการ น าข้อมูลที่ได้มาค านวณระดับของผลกระทบที่ส่งผลต่อวันแล้วเสรจ็

ของโครงการ จากความคดิเหน็ของกลุ่มตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักมาจาก สาเหตุจากการประสานงานและ

การตดิต่อสื่อสาร สาเหตจุากคนงาน สาเหตมุาจาก อปุกรณ ์เคร่ืองมอื และเคร่ืองจักรกล สาเหตมุาจากวัสดุ สาเหตุมาจาก

การจัดการและการวางแผน 

  Boateng et al. (2012) ในประเทศแถบแอฟริกา สภาพอากาศถือว่าเป็นเร่ืองที่ส  าคัญ เนื่องจากมีทั้งพายุ

ทะเลทราย คลื่นความร้อน และหิมะ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะมีการวางแผนการรับมือของสภาพอากาศในลักษณะ

ต่างๆด้วย ซึ่งความล่าช้าในงานก่อสร้างที่เกดิจากสภาพอากาศจะท าให้เกดิผลกระทบกบัค่าใช้จ่ายของโครงการเพ่ิมมากขึ้น 

 

 

 

รูปที่ 1 ขอบเขตการท างานของโครงการก่อสร้าง 

 

โครงการก่อสร้างจะต้องมีขอบเขตของงานก่อสร้าง คือ งานที่ ต้องท า และมีจะมีการติดตามงาน เรียกว่าอัตรา

ความก้าวหน้าของงาน 

 (M.E.Abd El-Razek et al., 2008) ได้ท าการศึกษาสาเหตุความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารในประเทศอยีิปต ์

พบว่าสาเหตแุห่งความล่าช้าในงานก่อสร้างที่ส  าคญัที่สดุ คอื ปัญหาด้านเงินทุน ปัญหาด้านก าลังคน การขาดแคลนแรงงาน

ฝีมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง ปัญหาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงเช่น ปัญหาสภาพน า้ใต้ดินบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และปัญหา

ทางด้านธรณีวิทยา ปัญหาเกี่ยวกบัสญัญาจ้าง เช่น การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการก่อสร้าง รวมถึงการสื่อสาร

ระหว่างผู้ ว่าจ้างกับฝ่ายออกแบบในการออกแบบแต่ละขั้นตอน และข้อพิพาททางด้านกฎหมายอาคาร ปัญหาทางด้าน

สิ่งแวดล้อม เช่นผลกระทบจากสภาพอากาศ ปัญหาทางด้านเครื่องจักรกล เช่นความเสยีหายของเครื่องจักรกล ปัญหา

ทางด้านกฎและระเบยีบ เช่น กระบวนการขออนุญาตก่อสร้างจากท้องถิ่น ปัญหาทางด้านวัสดุอุปกรณ์ การขาดแคลนวัสดุ

ที่ใช้ในการก่อสร้างหรือความเสยีหายที่เกดิขึ้นของวัสดุก่อสร้าง ปัญหาทางด้านเวลาและการควบคุม ขาดการวางแผนงาน

ก่อสร้าง มกีารเปล่ียนแปลงผู้รับเหมาช่วง โดยสาเหตเุหล่านี้ ส่งผลท าให้เกดิความล้าช้าในงานก่อสร้างทั้งสิ้น 

 (SadiA. Assaf et al., 1995) ได้ท าการศึกษาสาเหตุหลักของความล่าช้าในประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ผลดังนี้  

การขาดแคลนวัสดุ การเปล่ียนแปลงรูปแบบและข้อจ ากดัระหว่างก่อสร้าง การขนส่งวัสดุล่าช้า ความเสยีหายของวัสดุใน

บริเวณก่อสร้าง ความล่าช้าของการผลิต (ในกรณทีี่มกีารสั่งการผลิตเฉพาะ) การขาดแคลนแรงงาน แรงงานขาดทกัษะและ

ฝีมอื ปัญหาทางด้านสญัชาติแรงงาน ความเสยีหายหรือช ารุดของเครื่ องจักรกลในงานก่อสร้าง การขาดแคลนอุปกรณ์ใน

งานก่อสร้าง ขาดความช านาญในงานก่อสร้าง มีปัญหาทางด้านการเงิน ผู้ ว่าจ้างไม่จ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ปัญหาเรื่องเงิน

หมุนเวียนระหว่างก่อสร้าง การเปล่ียนแปลงแบบโดยเจ้าของหรือผู้ว่าจ้าง ความคลาดเคล่ือนของผู้ออกแบบ สภาพ

ธรณีวิทยาในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง ความผิดพลาดของผลส ารวจดิน สภาพน า้ใต้ดินในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง การขอ
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อนุญาตจากท้องถิ่น การได้รับอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างประเทศ เรื่องระบบราชการในท้องถิ่น การอนุมัติการใช้งานของ

วัสดุ การจัดการฝ่ายสนับสนุนในงานก่อสร้างมาดพีอ โดยสาเหตุเหล่านี้ เป็นเหตทุ าให้เกดิความล่าช้าในงานก่อสร้างทั้งสิ้น 

 

ผลการศึกษา 

 สาเหตุของความล่าช้าในงานที่เกดิขึ้นในการก่อสร้าง มาจาก 5 ปัจจัย และ 1 ตัวแปร ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านการ

จัดการ 2. ปัจจัยด้านการเงิน 3. ปัจจัยด้านแรงงาน 4. ปัจจัยด้านเครื่องจักรกล 5. ปัจจัยด้านวัสดุก่อสร้าง และ ตัวแปร

ด้านสภาพภมูอิากาศ 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ความสมัพันธร์ะหว่างความล่าช้าในงานก่อสร้างกบัปัจจัยด้านต่างๆ 

 

 ปัจจัยด้านการจัดการ หรือ การบริหารโครงการก่อสร้าง ได้แก่ เลือกวิธกีารก่อสร้างไม่เหมาะสมกับงาน หรือ

โครงการ บุคลากรประจ าโครงการก่อสร้างมีไม่เพียงพอ ขาดเคร่ืองมือในการติดต่อประสานงาน มีแผนการท างานที่ไม่

ชัดเจน การวางต าแหน่งบ้านพักคนงานไกลจากสถานที่ก่อสร้าง การก่อสร้างที่ผดิวิธหีรือข้ามขั้นตอน ความไม่เป็นระเบียบ

ในโครงการก่อสร้าง ผู้รับจ้างเข้าด าเนินการในพ้ืนที่ล่าช้า สาเหตใุนงานก่อสร้าง รปูแบบของสญัญาจ้างไม่เหมาะสมกบังาน 

ความคลุมเครือของสญัญาจ้าง การเปล่ียนแปลงแก้ไขสญัญาจ้าง การส่งมอบพ้ืนที่ล่าช้า ขอบเขตการท างานไม่ชัดเจน แบบ

ก่อสร้างไม่ชัดเจน การรอผลการทดสอบวัสดุ ภมูิประเทศไม่เหมาะสมกบัการก่อสร้าง สภาพดินฟ้าอากาศไม่เ อื้ออ านวย 

การร้องเรียนจากประชาชนในท้องถิ่น โครงสร้างใต้ดนิมปัีญหา 

 ปัจจัยด้านการเงิน ได้แก่ ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ผู้รับจ้างใช้เงินผิดประเภท การจ่ายค่าแรงงาน

ล่าช้าไม่ตรงตามก าหนด ขาดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการก่อสร้าง ผู้ท าประมาณราคาหรือท าแผนงานขาดประสบการณ์ ผู้ ว่า

จ้างรอการอนุมตัแิหล่งเงินทุน ขั้นตอนการจ่ายเงินงวดล่าช้า การเบกิจ่ายเงินงวดไม่ตรงตามแผนที่ได้วางไว้ ราคากลางกบั

แบบก่อสร้างมคีวามขดัแย้งกนั 

 ปัจจัยด้านแรงงาน ได้แก่ ขาดแคลนแรงงานฝีมือ ใช้แรงงงานไม่ตรงกับความถนัด ค่าแรงงานต ่าเกินไป 

ผู้รับเหมาช่วงขาดทักษะและประสบการณ์ ผู้ รับเหมาช่วงทิ้ งงาน ผู้ รับเหมาช่วงเริ่มเข้าท างานล่าช้าบุคลากรขาดความ

ร่วมมือในการท างาน ความเข้าใจไม่ตรงกนักบัแบบก่อสร้าง วิศวกรหรือช่างเทคนิคขาดประสบการณ์ในการท างานเกิด

อุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ แรงงานไม่ท างานล่วงเวลา การท างานไม่

ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ปัจจัยด้านเคร่ืองจักรกล หรือ เครื่องมือก่อสร้าง ได้แก่ ฝ่ายเครื่องจักรกล จัดหาเครื่องจักรกล

ไม่ทนัตามแผนการ เครื่องมือหรือเครื่องจักรกลเกิดการช ารุด เครื่องมือหรือเครื่องจักรกลไม่มีประสทิธภิาพการท างาน  

ไม่มีพนักงานขับเครื่องจักรกลประจ า เครื่องจักรกลไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รอเวลาย้าย หรือติดตั้งเครื่องจักรกลใหม่  

ไม่มีช่างซ่อมเครื่องจักรกลประจ าโครงการก่อสร้าง เครื่องจักรกลมีราคาสงู พนักงานขับเครื่องจักรกลขาดประสบการณ ์

เคร่ืองจักรกลสญูหายระหว่างการก่อสร้าง 

 ปัจจัยด้านวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ฝ่ายจัดซื้อวัสดุท างานล่าช้า จัดซื้อไม่ทนัตามแผนการท างาน การจัดซื้ อวัสดุไม่ตรง

ตามคุณสมบตัทิี่ก  าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง ขาดการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ วัสดุเสยีหายจากการจัดเกบ็ การขอ

อนุมัติเทียบเท่าวัสดุล่าช้า การได้แหล่งวัสดุที่ ไม่มีคุณภาพ การขออนุมัติเลือกใช้วัสดุล่าช้า การขออนุมัติติดตั้ ง

สาธารณูปโภคชั่วคราวล่าช้า ไม่มีการขออนุมัติวัสดุที่น ามาใช้ วัสดุที่น ามาใช้ใช้งานไม่ตรงตามเอกสารที่ได้ขออนุมัติไว้  

การสั่งซื้ อวัสดุไม่ครบตามจ านวนที่ ต้องการใช้ วัสดุที่ใช้หยุดการผลิตแบบก่อสร้างก าหนดคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
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ผู้ออกแบบเลือกใช้วัสดุผิดประเภท วัสดุขาดตลาด ตัวแปรทางด้านสภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศเป็นตัวแปรที่ไม่

สามารถควบคุมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ความสมัพันธร์ะหว่างสาเหตุของความล่าช้าในงานก่อสร้างกบัผลกระทบของความล่าช้าในงานก่อสร้าง 

ในรปูแบบของปฏกิริิยาและความสมัพันธ์ 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

 แผนภมูปิฏกิริิยาและความสมัพันธ ์(System Dynamics) ซึ่งมข้ีอด ีคอื เป็นการวางแผนงานทั้งระบบ และน าปัจจัย

ที่เกี่ยวข้องมาเป็นตวัประกอบของแผนภมู ิจากการเขียนแผนภมูิท าให้ทราบว่า ปัจจัยทางด้านงบประมาณ ปัจจัยทางด้าน

แรงงาน ปัจจัยทางด้านการจัดการ ปัจจัยทางด้านเครื่องจักรกล และปัจจัยทางด้านวัสดุ ท าให้เกิดความล่าช้าในงาน

ก่อสร้าง จะส่งผกระทบต่อค่าใช้จ่ายของโครงการที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งถ้าหากไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกนัได้ทั้งสองฝ่าย จะท า

ให้เกดิข้อพิพาทและความขดัแย้งจนน าไปสู่การฟ้องร้องได้ 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้  วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสทิธิภาพของเคร่ืองผลิตเช้ือเพลิงแท่งจากฟางข้าว เคร่ืองนี้ประกอบด้วย ชุดสับย่อย

ด้วยใบมีด ขนาดความจุ 78 ลิตร (530 รอบต่อนาท)ี ชุดผสมด้วยใบผสมเรียงคล้ายเกลียวสกรู ขนาดความจุ 28 ลิตร (30 รอบต่อนาท)ี 

และชุดอดัฟางข้าวด้วยเกลียวสกรู (30 รอบต่อนาท)ี มอเตอร์ต้นก าลังขนาด 1.5 แรงม้า (1,430 รอบต่อนาท)ี เคร่ืองผลิตแท่งเช้ือเพลิงจาก

ฟางข้าวน้ีสบัย่อฟางข้าวที่ความช้ืนไม่เกนิร้อยละ 14 (มาตรฐานเปียก) อตัราส่วนผสมกาวกบัฟางข้าวที่ผ่านการสบัย่อย 5:3 โดยน า้หนักก าลัง

ผลิตอยู่ที่ 20 แท่งต่อช่ัวโมง อดัแท่งเช้ือเพลิงได้ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1.5 นิ้ ว ความยาว 10 นิ้ ว ความสมบูรณ์ในการอัดแท่งมากกว่าร้อย 

70  

ค าส าคญั: ฟางข้าว  เช้ือเพลิงแท่ง 

 

Abstract 

 This research aims to construct and test efficiency of straw fuel rod machine. The proposed machine consists of 78-liter 

chopper blade unit (530 rpm), 28-liter screw-like mixer blade unit (30rpm), screw crompressor unit (30rpm), and 1.5hp power 

motor. The machine chops straw with moisture level of not more than 14 percent (wet standard). Tha mixing ratio of glue and 

chopped straw is 5:3 by weight. The machine’s capacity is 20 rod per hour at the size of 1.5 inches in diameterand 10 inches in 

length. The machine’s completeness in compression is more than 70 percent. 

 

Keywords: straw, fuel rod 

 

บทน า 

  เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพปลูกข้าวเป็นหลักในปีหนึ่งๆ สามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 30

สบิล้านตนัข้าวเปลือก แต่สิ่งที่เหลือในแปลงนาหลังการเกบ็เกี่ยว คอื ฟางและตอซัง วัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรในแต่ละ

ปีนั้นจะมีมากมายถึง 25.45 ล้านตัน เกษตรส่วนใหญ่นิยมการเผาท าลายฟางข้าวและตอซังเพ่ือสะดวกในการไถ  

ข้าวสามารถเจริญเตบิโตได้ดี ไม่เสยีเวลารอการย่อยสลาย การกระท าดงักล่าวย่อมส่งผลต่อมลพิษทางอากาศดงัเหน็ได้จาก

ทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ประสบปัญหาด้านหมอกควันของทุกปี ประกอบกบักรรมาธกิารระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) พบว่าในช่วงระหว่างปี  

1990 - 2005 ประเทศก าลังพัฒนาได้ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากภาคเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้นถึงร้อย 32 (วิชาการ.คอม, 

2555) ฟางข้าวถึงแม้จะเป็นขยะแต่กส็ามารถน ามาท าประโยชน์เป็นเชื้ อเพลิงได้ เพ่ือเป็นการทดแทนพลังงานอื่นๆ  ที่

นับวันจะหมดไป หรือมีราคาแพงขึ้ น รวมทั้งการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่ตามท้องถิ่น กรณีศึกษาในต าบลบ้านกร่างและ

ใกล้เคยีง นับวันต้นไม้ในท้องถิ่นลดลงอย่างน่าตกใจ สงัเกตได้จากสภาวะอากาศที่เปล่ียนไป อนัเนื่องมาจากการตัดไม้ท า

เป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะเชื้อเพลิงแขง็ ดังนั้น การน าฟางข้าวจากแปลงนาเพ่ือน ามาเป็นเชื้ อเพลิงย่อมช่วยบรรเทาหรือลด
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ปัญหาวิกฤตพลังงานและอนุรักษ์ต้นไม้ในท้องถิ่น การใช้ฟางข้าวจากแปลงนานั้นไม่สะดวกในการน าเข้าเตาไฟ จ าเป็นของ

ท าให้เป็นแท่ง ส าหรับในท้องถิ่นนั้นใช้ฟางข้าวเป็นเชื้ อเพลิงโดยไม่ผ่านกระบวนการใดๆ เช่น ไก่อบฟางเป็นต้นดังนั้นถ้า

สามารถน ามาผ่านกระบวนการท าเป็นแท่ง สามารถที่จะเป็นเชื้ อเพลิงแทนไม้ หรือเผาเป็นถ่านได้ จะขยายผลถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพ่ือการน าฟางข้าวมาใช้ประโยชน์ได้สงูสุด แทนการเผาท าลายอย่างไร้ประโยชน์และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

ดงันั้น วัตถุประสงค์ของการวิจัยในเรื่องนี้  เพ่ือสร้างและหาประสทิธภิาพของเครื่องผลิตเชื้ อเพลิงแท่งจากฟางข้าวในการ

แก้ปัญหาขยะจากฟางข้าวและการขาดแคลนพลังงาน  

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  ในการศึกษาวิจัยเรื่องเคร่ืองผลิตเชื้อเพลงิแท่งจากฟางข้าวมกีารด าเนนิการ ดงันี้   

1. การสร้างเคร่ืองผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าว ทฤษฎทีี่เกี่ยวของ ดงันี้  

ก การค านวณหาก าลังของมอเตอร์เมื่อแรง F (นิวตัน) กระท าสมัผัสกบัเพลาท าให้เพลาเกดิความเรว็รอบ N 

(รอบต่อนาท)ี ค านวณหาได้จากสมการ 

    ก าลังมอเตอร ์         P = 2TN/60    

เมื่อ P = ก าลังของมอเตอร์ (W),T = แรงบิดที่กระท ากบัเพลา (Nm) และ N= ความเรว็รอบของมอเตอร์ (rpm/min) 

(พงษ์ศักดิ์, 2552) 

 ข การค านวณหาขนาดของล้อสายพานสายพานและความยาวสายพาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพาน

สายพานและความยาวของสายพานสามารถค านวณหาได้จากสมการ  
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เมื่อ C = ระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของเพลาขับกบัเพลาตาม (เมตร), D1 = เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพานขับ 

(m), D2 = เส้นผ่านศูนย์กลางของล้อสายพานตาม (m), L= ความยาวของสายพาน (m), N1 = ความเรว็รอบเพลาขับ 

(rpm/min) และ N2 = ความเรว็รอบเพลาตาม (rpm/min) (วริทธิ์และชาญ, 2541)     

ค การค านวณหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาส่วนใหญ่ในการค านวณอนัดับแรกจะไม่ทราบค่าโมเมนต์ดัดที่

แน่นนอนเพราะระยะของเพลาล้อหรือแรงยังไม่ทราบค่า จึงมีการค านวณหาโมเมนต์บิดและจ านวนรอบเพ่ือหาขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางของเพลาดงัสมการ 

               d  =  C1 (M/B)
1/3

 

เมื่อ C1 = แฟคเตอร์ที่ขึ้ นอยู่กบัโมเมนต์, M= โมเมนต์บิดของเพลา ( Nm ) และ B = แรงกระท าต่อหน่วยพ้ืนที่ 

(N/m2), d = ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางของเพลา (มานพ, 2540) 

ง เกลียวส่งก าลังเพ่ือแรงดนัฟางข้าว สามารถค านวณหาได้จากสมการ  

                P =  F (sinα + µcosα)/(cosα -µsinα) 

เมื่อ P = แรงดนัฟางข้าว (N), F= แรงกระท าต่อสกรู (N), α =มุมเอยีงสกรู และ µ = สมัประสทิธแ์รงเสยีดทานของผิว

สกร ู(อนันต,์ 2533) 

2. การหาประสทิธภิาพของเคร่ืองผลิดเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าว มขีั้นตอนดงันี้  

ก เตรียมสถานที่และเคร่ืองผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวให้พร้อมใช้งาน 

ข เตรียมเคร่ืองมอืและอุปกรณ์ในการทดลอง คือ ตราชั่ง นาฬิกาจับเวลา ถาด กาว ฟางข้าว เคร่ืองวัดความชื้น 

ความวัดความเรว็รอบ กล้องถ่ายภาพ กระดาษ ผ้า 

ค วัดค่าความชื้นฟางข้างที่ใช้ทดสอบให้ความชื้นไม่เกนิร้อย 14 (มาตรฐานเปียก) ชั่งน า้หนักมา 1 กโิลกรัม

ทยอยใส่ลงในเครื่องทดสอบชุดสับย่อยคราวละ 200 กรัม ฟางข้าวที่ผ่านการสับย่อยเข้าสู่ชุดผสมโดยเติมกาวแป้งมัน

ส าปะหลัง 1.7 กโิลกรัม (ใช้เวลาผสมประมาณ 2 นาท)ี เปิดช่องน าส่วนผสมฟางข้าวกบักาวแป้งมนัส าปะหลังลงในชุดอดั
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ฟางอดัให้เป็นแท่งให้ได้ความยาว 10 นิ้ วน าออกจากชุดอดัฟางข้าว จับเวลาการท างานตั้งแต่น าฟางข้าวเข้าชุดสบัย่อย

จนถงึการอดัออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่ง 

ง ท าการทดสอบซ า้ในข้อ ค 10 ครั้ง บันทึกผลการทดสอบ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแท่งเชื้ อเพลิงที่ได้ 

ชั่งน า้หนัก วัดขนาดและความยาว 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาวิจัยเรื่องเคร่ืองผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวได้ดงันี้   

ก ผลการสร้างเคร่ืองผลิตเชื้อเพลงิแท่งจากฟางข้าว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 เคร่ืองผลิตเช้ือเพลิงแท่งจากฟางข้าว 

 

 เคร่ืองผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าวใช้มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้าขบัด้วย 1,430 รอบต่อนาทสี่งก าลังขับชุดการ

ท างานประกอบด้วย ก ชุดสบัย่อยใช้ใบมีด 3 ใบความยาว 14 นิ้ วขับด้วยความเรว็ 530 รอบต่อนาทขีนาดความจุ 78 

ลิตร ข ชุดผสมใช้ใบผสม 20 ใบความยาว 5 นิ้ววางเรียงบนตั้งฉากกบัเพลาคล้ายๆ เกลียวสกรูขับด้วยความเรว็ 30 รอบ

ต่อนาท ีและ ค ชุดอดัฟางข้าวเป็นแบบเกลียวสกร ูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกอดั 1.5 นิ้ ว ขับด้วยความเรว็ 30 

รอบต่อนาท ีกระบอกอดัมคีวามยาว 20 นิ้ว ส าหรับระบบการท างานนั้นฟางข้าวจะผ่านชุดสบัย่อย ผ่านชุดผสมจะท าหน้าที่

ผสมกาวแป้งมนัส าปะหลังให้เข้ากนั จากนั้นผ่านชุดอดัฟางข้าว เพ่ือให้ได้แท่งเชื้อเพลิงออกมา 

ข ผลการหาประสทิธภิาพของเคร่ืองผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าว  
 

 

ตารางที่1 ผลการหาประสทิธภิาพของเคร่ืองผลิตเช้ือเพลิงแท่งจากฟางข้าว  
 

จ านวนคร้ังที่ทดสอบ ความช้ืนฟางข้าว

(มาตรฐานเปียก) 

เวลาในการทดสอบ จ านวนแท่งเช้ือเพลิง น า้หนักของแท่ง

เช้ือเพลิง 

ความสมบูรณ์ของ

แท่งเช้ือเพลิง 

(คร้ัง) (ร้อยละ) (นาท)ี (แท่ง) (กรัม/แท่ง) (%) 

1 12.5 31 10 250 8 

2 13.4 29 11 235 8 

3 9.5 32 10 240 7 

4 10.2 33 9 225 7 

5 11.5 30 9 265 8 

6 13.8 33 10 250 8 

7 12.5 28 11 255 7 
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8 11.1 32 10 250 8 

9 8.9 28 10 240 7 

10 10.7 31 10 230 8 

ค่าเฉลีย่ 11.4 30.7 10 244 7.6 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

1.6 1.9 0.7 12.2 5.2 

 

 เคร่ืองผลิตแท่งเชื้อเพลิงจากฟางข้าวทดสอบกบัฟางข้าวที่มคีวามชื้นไม่เกนิร้อยละ 14 (มาตฐานเปียก) สามารถ

แท่งเชื้ อเพลิงได้ 10 แท่ง ภายในเวลา 30.7 นาท ีมีน า้หนักเฉล่ียต่อแท่ง 244 กรัม ความสมบูณ์ของแท่งเชื้ อเพลิงอยู่ที่ 

7.6 แท่ง  

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา  

  เคร่ืองผลิตเชื้อเพลิงแท่งจากฟางข้าว ใช้มอเตอร์เป็นต้นก าลัง 1.5 แรงม้าขับเคลื่อนชุดสบัย่อย ชุดผสม และชุด

อดัฟางข้าว ก าลังผลิตอยู่ที่ 20 แท่งต่อชั่งโมง น า้หนักต่อแท่ง 244 กรัม ความสมบูรณข์องแท่งเชื้อเพลิงอยู่ที่ร้อย 76 โดย

ทดสอบกบัฟางข้าวที่มีความชื่นไม่เกนิร้อยละ 14 (มาฐานเปียก) เครื่องนี้มีกระบวนการผลิตครบจร ก าลังผลิตต ่า เนื่อง 

จากต้องแท่งเชื้อเพลิงให้มขีนาด 1.5 นิ้ วความยาวที่ 10 นิ้ว ม ี3 กระบวนการในเคร่ืองเดยีวกนั เหมาะส าหรับเป็นต้นแบบ

เพ่ือการสร้างและพัตนาต่อไป ความสมบูรณข์องแท่งเชื้อเพลิงอยู่กบัส่วนผสมที่เข้ากนั การออบแบบชุดอดั เป็นต้น  
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บทคดัย่อ 

 ศกึษาปริมาณสารหนูและตะกั่วในน า้ ดินตะกอนและพืชน า้บางชนิดได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) สาหร่ายพุง

ชะโด (Ceratophyllum demersum) บัวเผื่อน (Nymphaea stellata) และบัวสาย (Nymphaea lotus) บริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง โดย

ด าเนินการเกบ็ตัวอย่างในช่วงฤดูร้อน (มกราคม) จากการศกึษาพบว่า ปริมาณความเข้มข้นของสารหนูในน า้มีค่าต ่า จนไม่สามารถตรวจวัดค่า

ได้ (ND) ในดินตะกอนมีค่าอยู่ในช่วง 0.472-6.097 mg kg
-1

 dry weight ในสาหร่ายหางกระรอกและสาหร่ายพุงชะโดมีค่า 1.372 และ

1.715 mg kg
-1

 dry weight ส่วนในบัวเผื่อนและบัวสายปริมาณสารหนูมีค่าต ่า จนไม่สามารถวัดได้ (ND) ปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วในน า้ 

อยู่ในช่วง 0.011-0.015 mg/l ในดินตะกอนอยู่ในช่วง 12.887-16.971 mg kg
-1

 dry weight ส่วนในสาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด 

บัวเผื่อน และบัวสายมีค่า 1.117, 1.793, 1.729 และ0.498 mg kg
-1

 dry weight ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทยีบกับเกณฑ์มาตรฐานพบว่า 

ปริมาณสารหนูและตะกั่วในน า้ ดินตะกอน และพืชน า้บางชนิด ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกนิค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 

ค าส าคญั: สารหนู  ตะกั่ว  ทะเลน้อย  จังหวัดพัทลุง 

 

Abstract 

 The arsenic and lead concentration in water, sediment and aquatic plants e.g. esthwaite waterweed (Hydrilla verticillata), 

coontail hornwort (Ceratophyllum demersum), blue water lily (Nymphaea stellata) and water lily (Nymphaea lotus) in Thale-Noi, 

Phattalung Province were investigated. The sample was collected in dry season (January). The arsenic concentration in water was too 

low to detect. The arsenic concentration in sediment were range between 0.472-6.097 mg kg-1 dry weight. The arsenic amount in 

esthwaite waterweed, coontail hornwort were 1.372 and 1.715 mg/l but in blue water lily and water lily were non-detected. The 

lead concentration in sediment and water were range between 0.011-0.015 mg/l and 12.887-16.971 mg kg-1 dry weight. The 

lead concentration in waterweed, coontail hornwort, blue water lily and water lily were 1.117, 1.793, 1.729 and 0.498 mg kg-1 

dry weight respectively. The arsenic and lead concentration in water, sediment and aquatic plants in this study almost were not 

exceeding standards for heavy metals. 

 

Keywords: arsenic, lead, thale noi lake, phatthalung province  

 

บทน า 

 โลหะสามารถก่อให้เกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในแหล่งน า้ได้ เนื่องจากการไม่สลายตัวโดยกระบวนการทาง

ธรรมชาติของโลหะหนักในแหล่งน ้า (สุดชาย, 2540) การปนเป้ือนของโลหะหนักในแหล่งน า้มีสาเหตุเกิดทั้งจาก

ธรรมชาตแิละการกระท าของมนุษย์ เช่น ภเูขาไฟระเบดิ การผุพังของหิน น า้ทิ้งจากโรงงานอตุสาหกรรม แหล่งชุมชน หรือ

การเกษตรกรรม โลหะหนักจึงมโีอกาสที่จะปนเป้ือนสู่แหล่งน า้และสามารถแพร่กระจายเข้าไปสะสมตัวอยู่กบัตัวกลาง เช่น 
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ดนิตะกอน สตัว์น า้ หรือพืชน า้ได้ เมื่อสิ่งมชีีวิตบริโภคพืชน า้หรือสตัว์น า้นั้นๆ โลหะหนักจะเข้าไปสะสมในร่างกายและเข้าสู่

ห่วงโซ่อาหาร และเนื่องจากการสะสมโลหะหนักจะเพ่ิมสูงขึ้นตามห่วงโซ่อาหาร หากมีปริมาณความเข้มข้นที่สูงมากกจ็ะ

เป็นอนัตรายต่อผู้บริโภคด้วยเช่นกนั ซึ่งผู้บริโภคขั้นสดุท้ายคอื มนุษย์  

 ทะเลน้อยเป็นแหล่งน า้จืดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทศิเหนือของทะเลสาบสงขลา และถือเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบ

สงขลาที่อยู่ตอนบน ทะเลน้อย มีความกว้างประมาณ 5 กโิลเมตร และความยาว 6 กโิลเมตร เนื้ อที่บริเวณผิวน า้มีขนาด

ประมาณ 27.2 ตารางกโิลเมตร มคีวามลึกเฉล่ียประมาณ 1.2 เมตรภายในทะเลน้อยมีพืชน า้ขึ้นปกคลุมประมาณ 5 ส่วน

ใน 12 ส่วน (จิรารัตน์, 2555) มีพืชน า้ชนิดเด่นที่พบทั่วไปในทะเลน้อยหลายชนิด ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก สาหร่าย

พุงชะโดสาหร่ายข้าวเหนียว จูดหนู กง ผกัตบชวา บวัสาย บวัเผื่อน เป็นต้น บริเวณโดยรอบทะเลน้อยมีการตั้งถิ่นฐานของ

ชุมชนกันอย่างหนาแน่นมายาวนาน ชุมชนดังกล่าวเรียกว่า ชุมชนทะเลน้อย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2527) 

ชาวบ้านในชุมชนทะเลน้อยบางส่วน ประกอบอาชีพจักสานผลิตภัณฑจ์ากกระจูดเพ่ือน าไปจ าหน่ายสร้างรายให้แก่ตนเอง

มากขึ้น และมกีารย้อมสกีระจูดเพ่ือท าให้ผลิตภัณฑม์สีสีนัเพ่ิมความน่าสนใจและเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑม์ากขึ้น 

ทะเลน้อยจึงกลายเป็นแหล่งรองรับน ้าเสียจากทั้งบ้านเรือน ชุมชน และน ้าทิ้ งจากสีย้อมกระจูด จากแหล่งที่มาของน ้า

ดังกล่าวอาจท าให้มีการปนเป้ือนโลหะหนักลงสู่ทะเลน้อยได้ จึงควรวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่สะสมอยู่ในน า้ และดิน

ตะกอนบริเวณทะเลน้อย รวมทั้งท าการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในพืชน า้บางชนิดด้วย เนื่องจากมีชาวบ้านบางส่วน

เกบ็พืชน า้บางชนิดเพ่ือน าไปบริโภค ซึ่งอาจท าให้ได้รับสารพิษจากโลหะหนักที่สะสมอยู่ในพืชน า้นั้นๆ และอาจส่งผล

กระทบต่อสขุภาพ หากร่างกายได้รับการสะสมสารพิษในปริมาณมาก หรือได้รับสะสมเป็นระยะเวลานาน 

 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาปริมาณสารหนูและตะกั่วที่สะสมอยู่ในน า้ ดินตะกอน และพืชน า้บางชนิด 

บริเวณทะเลน้อย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้  จะท าให้ทราบถงึปริมาณสารหนูและตะกั่วที่สะสมอยู่ในน า้ ดินตะกอน 

และพืชน า้ในทะเลน้อย ซึ่งสามารถน ามาเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงต่อสขุภาพมนุษย์หรือประเมินผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังสามารถน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาและวิจัยได้ต่อไป 

 

วิธีการศึกษาวิจยั 

1. พื้ นท่ีศึกษาและการเก็บตวัอย่าง 

 พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษาปริมาณสารหนูและตะกั่วในน า้ ดินตะกอน และพืชน า้ คือ ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เกบ็

ตวัอย่างน า้ ดนิตะกอน และพืชน า้ ในเดอืนมกราคม พ.ศ.2558 โดยมจุีดเกบ็ตวัอย่างทั้งหมด 6 จุด (รปูที่ 1 และตารางที่ 

1) ท าการเกบ็ตวัอย่างน า้ บริเวณต ่ากว่าผิวน า้ประมาณ 50 เซนติเมตร ด้วยขวดโพลีเอธลีีนปริมาตร 1 ลิตร จากนั้นเกบ็

ตวัอย่างดนิตะกอน ด้วยเครื่องตกัดนิตะกอน (Ekman Grab) สถานีละ 3 ซ า้ บรรจุลงในถุงโพลีเอธลีีนประมาณ 500 กรัม 

ปิดปากถุงให้สนิท และท าการเกบ็พืชน ้าตามจุดเก็บตัวอย่างแตกต่างกัน เนื่องจากจุดเกบ็ตัวอย่างแต่ละจุดมีการ

แพร่กระจายของพืชน า้ต่างชนิดกนั จึงเลือกเกบ็ชนิดพืชน า้ที่มกีารแพร่กระจายมากในแต่ละจุดเกบ็ตวัอย่าง โดยท าการเกบ็

สาหร่ายหางกระรอกจากจุดเกบ็ตวัอย่างที่ 1 เกบ็สาหร่ายพุงชะโดจากจุดเกบ็ตวัอย่างที่ 2 เกบ็บัวเผื่อนจากจุดเกบ็ตัวอย่าง

ที่ 2 และเกบ็บวัสายจากจุดเกบ็ตัวอย่างที่ 3 เกบ็ตัวอย่างพืชน า้แต่ละชนิดบรรจุลงในถุงโพลีเอธลีีนปิดปากถุงให้สนิท น า

ตวัอย่างน า้ ดนิตะกอนและพืชน า้มาบรรจุลงในกล่องทบึใส่น า้แขง็เพ่ือเกบ็รักษาอณุหภมู ิน าไปห้องปฏบิตักิาร 
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รูปท่ี 1 แผนที่ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 

ที่มา: ดัดแปลงมาจาก (Meksuwan, et.al, 2011) 

หมายเหตุ       เกบ็ตัวอย่างน า้ ดินตะกอน และพืชน า้ 

                  เกบ็ตัวอย่างเฉพาะน า้ และดินตะกอน เน่ืองจากเป็นบริเวณที่ไม่พบพืชน า้  

 

ตารางที่ 1 จุดเกบ็ตัวอย่างน า้ ดินตะกอน และพืชน า้ บริเวณทะเลน้อย 
 

จุดที ่
พิกดั 

บริเวณที่เกบ็ตวัอย่าง เกบ็ตัวอย่าง 
x y 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0624723 

0629462 

0629385 

0629083 

0628299 

0624954 

0861114 

0858684 

0859152 

0860628 

0862843 

0861277 

คลองญวน 

คลองบ้านกลาง 

คลองบ้านกลาง 

คลองนางเรียม 

คลองหน้าแหลม 

คลองมาบพ้อ 

น า้ ดินตะกอน และสาหร่ายหางกระรอก 

น า้ ดินตะกอน และบัวเผื่อน 

น า้ ดินตะกอน และบัวสาย 

น า้ และดินตะกอน  

น า้ และดินตะกอน 

น า้ และดินตะกอน และสาหร่ายพุงชะโด 

 

2. การเตรียมตวัอย่าง 

 การเตรียมตวัอย่างดินตะกอน 

  การเตรียมตัวอย่างดินตะกอน น าดินตะกอนมาอบที่อุณหภมูิ 50 องศาเซลเซียส โดยน าดินใส่ถุงโพลีเอททลิีน 

เปิดปากถุงอบในตู้อบลมร้อนจนกว่าดินจะแห้ง จากนั้นน ามาบดละเอียด ร่อนด้วยตะแกรงขนาดตา 0.63 มิลลิเมตร 

(กญัญนิจ, 2549) บรรจุใส่ถุงโพลีเอททลิีน ปิดปากถุงให้สนิท รอน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

 การเตรียมตวัอย่างพชืน ้ า 

 การเตรียมตัวอย่างสาหร่าย น าสาหร่าย (รวมทั้งต้น) และบัว (เฉพาะ ก้านของดอกบัว) มาล้างให้สะอาด 

ปราศจากโคลนทราย และสิ่งอื่นๆ น าตัวอย่างที่ล้างสะอาดแล้วมาผึ่งให้แห้งที่อุณหภมูิห้อง และน ามาอบที่อุณหภมูิ 105 

องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง น าตวัอย่างที่อบแห้งแล้วมาบดให้เป็นผงละเอยีด (กาญจนภาชน์ และคณะ, 2527) เกบ็

ใส่ถุงโพลีเอททลิีน ปิดปากถุงให้สนิท รอน าไปวิเคราะห์ต่อไป 

3. การวิเคราะหป์ริมาณสารหนูและตะกัว่ 

 ย่อยตวัอย่างดนิตะกอน และพืชน า้ ท าโดยการชั่งน า้หนักดินตะกอน 0.3 กรัม และพืชน า้ 0.5 กรัม ใส่ในหลอด

ทดลอง เตมิ Conc. HNO
3
 2 มลิลิลิตร น าไปย่อยในอ่างน า้ควบคุมอณุหภมู ิ(Water Bath) ที่อุณหภมูิ 95 องศาเซลเซียส 

นานประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท ีเติม 30% H
2
O

2
 0.5 มิลลิลิตร ย่อยต่อในอ่างควบคุมอุณหภมูิประมาณ 30 นาท ีทิ้งไว้

ให้เยน็ที่อุณหภูมิห้องแล้วกรองด้วยกระดาษ Whatman No.1 ปรับปริมาตรด้วยน า้ Deionized ให้ได้ปริมาตร 10 
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มลิลิลิตร ใน Volummetric Flask น าน า้ตวัอย่างและสารละลายที่ได้ไปวิเคราะห์ปริมาณสารหนูและตะกั่วในน า้ ดินตะกอน 

และพืชน า้ ตามวิธ ีAOAC Official Method (AOAC, 2005) ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Optical 

Emission Spectrophometer (ICP-OES) ย่ีห้อ Perkinelmer รุ่น Optima 4300 DV  

4. การวิเคราะหผ์ลทางสถติิ 

 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เป็นการวิเคราะห์ปริมาณสารหนูและตะกั่ว ที่ได้จากการวิเคราะห์ในห้องปฏบิัติการ จาก

ตัวอย่างน า้ สาหร่ายและพืชน า้บางชนิดในทะเลน้อย ในแต่ละเดือนที่ท าการเกบ็ตัวอย่าง สถิติที่ใช้คือ การหาค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าสงูสดุ (Maximum) ค่าต ่าสดุ (Minimum) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

ผลการศึกษา 

ปริมาณสารหนูในน ้ า ดินตะกอน และพชืน ้ าบางชนิด 

 ศึกษาปริมาณสารหนูในน า้ ดินตะกอน และพืชน า้บางชนิด (สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด บัวเผื่อน 

และบวัสาย) บริเวณทะเลน้อย ในช่วงเดอืนมกราคม พ.ศ.2558 พบค่าปริมาณสารหนูจากการตรวจวัด ดงันี้  

1. ปริมาณของสารหนูในน า้ 

 จากการตรวจวัดปริมาณสารหนูในน า้ พบว่า ปริมาณสารหนูในน า้มค่ีาที่ต ่า จนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ (ND) ทั้ง 

6 จุดที่ท าการเกบ็ตัวอย่าง ปริมาณสารหนูอาจมาจากสารหนูที่สะสมอยู่ในชั้นดินตะกอน ซึ่งโดยทั่วไปสารหนูเป็นสารที่มี

ปริมาณน้อยในธรรมชาต ิในการวิเคราะห์คร้ังนี้จึงไม่สามรถวัดค่าปริมาณสารหนูที่มอียู่ในน า้ในทะเลน้อยได้ 

2. ปริมาณของสารหนูในดนิตะกอน 

 จากการตรวจวัดปริมาณสารหนูในดนิตะกอนอยู่ในช่วง 0.472 (จุดเกบ็ตวัอย่างที่ 5) – 6.097 (จุดเกบ็ตวัอย่าง

ที่ 1) mg kg
-1

 dry weight ค่าเฉล่ีย 2.440 mg kg
-1

 dry weight ความเข้มข้นของสารหนูในดินตะกอนมีมากที่สดุบริเวณ

คลองญวน (จุดเกบ็ตวัอย่างที่ 1) (ตารางที่ 2) ในจุดเกบ็ตัวอย่างต่อมาสารหนูในดินตะกอนค่อยลดลง และมีค่ามากขึ้น

ในจุดเกบ็ตัวอย่างสุดท้าย ปริมาณสารหนูที่วัดค่าได้ คาดว่าส่วนหนึ่งมาจากแหล่งก าเนิดของสารหนูที่สะสมอยู่ตาม

ธรรมชาต ิและจากการปล่อยน า้ทิ้งลงคลองขนาดเลก็ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกบัทะเลน้อยท าให้เกดิการปนเป้ือนสารหนูลงสู่ทะเล

น้อย ทั้งนี้บริเวณคลองญวน (จุดเกบ็ตวัอย่างที่ 1) อยู่ใกล้กบัแหล่งชุมชนทะเลน้อย ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น แต่

จากปริมาณสารหนูที่วัดได้พบว่า ในแต่ละจุดเกบ็ตัวอย่างมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก  าหนดไว้ (9.80 mg kg
-1

 dry 

weight)  

3. ปริมาณของสารหนูในพืชน า้บางชนิด 

 จากการตรวจวัดปริมาณสารหนูในสาหร่ายหางกระรอกและสาหร่ายพุงชะโด มีค่า 1.372 และ1.715 mg kg
-1

 

dry weight ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ส่วนในบัวสายและบัวเผื่อน พบว่าปริมาณสารหนูมีค่าต ่า จนไม่สามารถวิเคราะห์ได้ 

(ND) แต่ปริมาณของสารหนูที่วัดได้ในพืชน า้ทุกชนิดนั้น มค่ีาไม่เกนิค่ามาตรฐานที่ก  าหนดไว้ (2.00 mg/kg)  

 

ตารางที่ 2 ปริมาณสารหนูในน า้ (mg/l) ดินตะกอน และพืชน า้บางชนิด บริเวณทะเลน้อย (mg kg
-1

 dry weight) 
 

จุดที ่

ปริมาณสารหนู 

น า้ ดินตะกอน 
พืชน า้ 

สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด บัวเผื่อน บัวสาย 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

6.097 

0.554 

1.246 

1.515 

0.472 

4.756 

1.372 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1.715 

* 

ND 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

ND 

* 

* 

* 

ค่าเฉล่ีย ± S.D. ND 2.440 ±     



กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                       Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 460 – 

 

2.385 

หมายเหตุ * หมายถึง จุดที่ไม่ได้ท าการเกบ็ตัวอย่างพืชน า้ชนิดน้ันๆ เน่ืองจากแต่ละจุดเกบ็ตัวอย่างมีการแพร่กระจายของพืชน า้ต่างชนิดกนั, ND หมายถึง 

ค่าความเข้มข้นที่ตรวจพบมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบัค่า detection limit 

 

ปริมาณตะกัว่ในน ้า ดินตะกอน และพชืน ้ าบางชนิด 

 จากการศึกษาปริมาณตะกั่วในน า้ ดินตะกอน และพืชน า้บางชนิด (สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด บัว

เผื่อน และบวัสาย) บริเวณทะเลน้อย ในช่วงเดอืนมกราคม พ.ศ.2558 พบค่าปริมาณตะกั่วจากการตรวจวัด ดงันี้  

1. ปริมาณของตะกั่วในน า้ 

 ปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วในน า้อยู่ในช่วง 0.011 (จุดเกบ็ตัวอย่างที่ 6) – 0.015 (จุดเกบ็ตัวอย่างที่ 5) 

mg/l และมค่ีาเฉล่ีย 0.014 mg/l ความเข้มข้นของตะกั่วในน า้มีมากที่สดุบริเวณคลองหน้าแหลม (จุดเกบ็ตัวอย่างที่ 5) 

(ตารางที่ 3) เนื่องจากบริเวณคลองหน้าแหลม (จุดเกบ็ตวัอย่างที่ 5) มอีาณาเขตตดิต่อกบัพ้ืนที่พรคุวนเครง็ซึ่งมกีารปลูก

ปาล์มน า้มนัและยางพาราค่อนข้างมาก ทั้งนี้ การพัดพาของน า้ซึ่งชะล้างลงมาจากแผ่นดินท าให้เกดิการปนเป้ือนของตะกั่ว

จากการใช้ปุ๋ยและสารก าจัดศัตรูพืชลงสู่ทะเลน้อย แต่จากปริมาณตะกั่วที่วัดได้พบว่า ในแต่ละจุดเกบ็ตัวอย่างมีค่าไม่เกนิ

ค่ามาตรฐานที่ก  าหนดไว้ (0.05 mg/l) 

2. ปริมาณของตะกั่วในดนิตะกอน 

 ปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วในดินตะกอนอยู่ในช่วง 12.887 (จุดเกบ็ตัวอย่างที่ 6 ) – 16.971 (จุดเกบ็

ตัวอย่างที่ 4 ) mg kg
-1

 dry weight ค่าเฉล่ีย 14.817 mg kg
-1

 dry weight ความเข้มข้นของตะกั่วในดินตะกอนมีมาก

ที่สดุบริเวณคลองนางเรียม (จุดเกบ็ตัวอย่างที่ 4) (ตารางที่ 3) ปริมาณตะกั่วที่วัดค่าได้ คาดว่ามาจากไอเสยีน า้มันจาก

เคร่ืองยนตเ์รือ เนื่องจากคลองนางเรียมเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกบัทะเลสาบสงขลา จึงมีการใช้ประโยชน์จากคลองนางเรียม

เพ่ือการคมนาคม ซึ่งปริมาณตะกั่วที่วัดได้ ในแต่ละจุดเกบ็ตวัอย่างพบมค่ีาไม่เกนิค่ามาตรฐานที่ก  าหนดไว้ (35.8 mg kg
-1

 

dry weight)  

3. ปริมาณของตะกั่วในพืชน า้บางชนิด 

 ปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วในสาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด บัวเผื่อน และบัวสาย มีค่า 1.117, 

1.793, 1.729 และ0.498 mg kg
-1

 dry weight ตามล าดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งพบว่า ปริมาณของตะกั่วที่วัดได้ในสาหร่าย

หางกระรอก (จุดเกบ็ตวัอย่างที่ 1) สาหร่ายพุงชะโด (จุดเกบ็ตัวอย่างที่ 6) และบัวเผื่อน (จุดเกบ็ตัวอย่างที่ 2) มีค่าเกนิ

ค่ามาตรฐานที่ก  าหนดไว้ (1.00 mg/kg)  

 

ตารางที่ 3 ปริมาณตะกั่วในน า้ (mg/l) ดินตะกอน และพืชน า้บางชนิด บริเวณทะเลน้อย (mg kg
-1

 dry weight) 
 

จุดที ่

ปริมาณตะกั่ว 

น า้ ดินตะกอน 
พืชน า้ 

สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด บัวเผื่อน บัวสาย 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0.012 

0.014 

0.014 

0.014 

0.015 

0.011 

15.284 

14.237 

15.345 

16.971 

14.175 

12.887 

1.117 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1.793 

* 

1.729 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

0.498 

* 

* 

* 

ค่าเฉล่ีย ± S.D. 
0.014 ± 

0.002 
14.817 ± 1.386     

หมายเหตุ * หมายถึง จุดที่ไม่ได้ท าการเกบ็ตัวอย่างพืชน า้ชนิดน้ันๆ เน่ืองจากแต่ละจุดเกบ็ตัวอย่างมีการแพร่กระจายของพืชน า้ต่างชนิดกนั 
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วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

 จากศึกษาปริมาณสารหนูและตะกั่วในน า้ ดินตะกอนและพืชน า้บางชนิด บริเวณทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง พบว่า 

ปริมาณความเข้มข้นของสารหนูในน า้มีค่าต ่า จนไม่สามารถตรวจวัดค่าได้ (ND) ในดินตะกอนมีค่าอยู่ในช่วง 2.440 ± 

2.385 mg kg
-1

 dry weight ในสาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโดมค่ีา 1.372 และ1.715 ส่วนในบวัเผื่อนและบวัสาย

ปริมาณสารหนูมค่ีาต ่า จนไม่สามารถวัดได้ (ND) ซึ่งจุดเกบ็ตัวอย่างที่มีปริมาณสารหนูในดินและพืชน า้สงูสดุคือ บริเวณ

คลองญวน (จุดเกบ็ตวัอย่างที่ 1) และคลองมาบพ้อ (จุดเกบ็ตัวอย่างที่ 6) ในส่วนของปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วใน

น า้ พบอยู่ในช่วง 0.011 – 0.015 mg/l และในดินตะกอนอยู่ในช่วง 12.887 – 16.971 mg kg
-1

 dry weight ส่วนใน

สาหร่ายหางกระรอก สาหร่ายพุงชะโด บวัเผื่อน และบวัสายมค่ีา 1.117, 1.793, 1.729 และ0.498 mg kg
-1

 dry weight 

ตามล าดบั ทั้งนี้ จุดเกบ็ตวัอย่างที่พบปริมาณตะกั่วในน า้ ดินตะกอนและพืชน า้สงูสดุคือ บริเวณคลองหน้าแหลม (จุดเกบ็

ตวัอย่างที่ 5) คลองนางเรียม (จุดเกบ็ตวัอย่างที่ 4) และคลองมาบพ้อ (จุดเกบ็ตวัอย่างที่ 6) ตามล าดบั 

 ปริมาณสารหนูและตะกั่ว บริเวณทะเลน้อยที่พบแตกต่างกนัในแต่ละพ้ืนที่ อาจเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพ 

สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ศึกษา รวมไปถงึประเภทหรือรปูแบบของเสยีหรือน า้ทิ้งที่ถูกปล่อยลงสู่แหล่งน า้ เช่นการระบายน า้

ทิ้ งจากบ้านเรือน จากชะล้างปุ๋ยและสารก าจัดศัตรูพืชจากบนแผ่นดิน การปนเป้ือนจากไอเสยีน า้มันจากเครื่องยนต์เรือ 

เป็นต้น ท าให้เกดิการแพร่กระจายและเกดิการสะสมทั้งในน า้ ในดนิตะกอน และในพืชน า้ ซึ่งโดยทั่วไปจะพบปริมาณโลหะ

หนักในน า้ได้น้อยกว่าในดินตะกอนและในพืชน า้ เนื่องจากน า้มีการเคล่ือนไหวพัดพาไปตามที่ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ต่าง

จากในดนิตะกอนที่มกีารสะสมปริมาณโลหะหนักจากการตกตะกอนเป็นเวลานาน ส่วนพืชน า้นั้นสามารถสะสมโลหะหนัก

ได้จากการดูดซับทั้งในน า้ อากาศและดินตะกอน นอกจากนี้ พืชน า้ส่วนใหญ่ยังเป็นพวกที่ยึดติดอยู่กับที่จึงสามารถสะสม

ปริมาณโลหะหนักไว้ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท าให้ปริมาณสารหนูและตะกั่วที่วัดได้จากดินตะกอนและพืชน า้มีปริมาณ

มากกว่าค่าที่ตรวจวัดได้ในน ้า นอกจากนี้ ปริมาณสารหนูและตะกั่วในพืชน ้าแต่ละชนิดมีค่าที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ อาจ

เนื่องมาจากลักษณะพ้ืนที่ที่พืชชนิดนั้นๆ อาศัยอยู่ และปริมาณการสะสมของสารหนูและตะกั่วที่มอียู่ในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้ง

ความสามรถในการดูดซับที่แตกต่างกนัของพืชแต่ละชนิด 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ พบว่า ปริมาณสารหนูและตะกั่วในดินตะกอน สอดคล้องกับ

การศึกษาของประดษิฐ์ มสีขุ ที่ศึกษาบริเวณทะเลสาบสงขลา ซึ่งพบปริมาณสารหนูในดนิตะกอนมค่ีาน้อยกว่าปริมาณตะกัว่ 

โดยอยู่ในช่วง 0 – 2.50 และ26.55 – 92.75 mg kg
-1

 dry weight ตามล าดบั 

 จากการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการตรวจวัดตัวอย่างน า้กับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าผิวดิน (กรมควบคุม

มลพิษ, 2535) (ตารางที่ 4) พบว่าปริมาณตะกั่วในน ้ามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการ

ตรวจวัดตัวอย่างดินตะกอนกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของสารหนูและตะกั่วในดิน พบว่าดินตะกอนทะเลน้อยมีการ

ปนเป้ือนสารหนูและตะกั่วต ่ากว่าค่ามาตรฐานของ MacDonald et. Al. ซึ่งไม่ส่งผลอนัตรายต่อสิ่งมชีีวิตในน า้และสตัว์หน้า

ดนิ และการเปรียบเทยีบค่าที่ได้จากการตรวจวัดตวัอย่างพืชน า้บางชนิด กบัค่ามาตรฐานอาหารที่มโีลหะหนักปนเป้ือนตาม

ประกาศกระทรวงสาธรณสขุ ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) ไม่พบว่ามีปริมาณสารหนูในพืชน า้ชนิดใดมีค่าเกนิค่ามาตรฐานที่

ก  าหนด ส่วนปริมาณตะกั่วพบมค่ีาเกนิค่ามาตรฐานในสาหร่ายพุงชะโด สาหร่ายหางกระรอกและบัวเผื่อน ปริมาณตะกั่วที่

ตรวจพบมีค่าเกนิค่ามาตรฐานในสาหร่ายทั้ง 2 ชนิด อาจไม่ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้น า

สาหร่ายทั้ง 2 ชนิดนี้มาใช้ประโยชน์เพ่ือการบริโภค แต่น ามาใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นอาหารสตัว์ หรือน ามาเป็นตัวช่วยในการ

บ าบัดน ้าภายในตู้หรือบ่อเลี้ ยงสัตว์น า้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์น า้นั้นๆ ได้ แต่ปริมาณตะกั่วที่มีค่าเกินค่า

มาตรฐานในบวัเผื่อน ซึ่งเป็นพืชน า้ที่มกีารน ามาบริโภคนั้น อาจส่งผลกระทบต่อสขุภาพของมนุษย์โดยตรง หากได้รับการ

สะสมปริมาณตะกั่วอย่างสม ่าเสมอ หรือได้รับในปริมาณที่มากเพียงพอในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง 
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ตารางที่ 4 เกณฑม์าตรฐานคุณภาพน า้ ดินตะกอน และอาหารที่มีโลหะปนเป้ือน 
 

เกณฑม์าตรฐาน As Pb 

มาตรฐานคุณภาพน า้ผวิดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 

2535) 
0.01 mg/l 0.05 mg/l 

มาตรฐานคุณภาพดิน (MacDonald et. Al.) 9.8 mg kg
-1

  35.8 mg kg
-1

  

มาตรฐานอาหารที่มีโลหะหนักปนเป้ือนตาม

ประกาศกระทรวงสาธรณสขุ ฉบับที่ 98 (พ.ศ.

2529) 

2.00 mg/kg 1.00 mg/kg 

 

 การวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากย่ิงขึ้ น ควรน าข้อมูลปริมาณสารหนูและตะกั่วที่ได้จากการศึกษามา

วิเคราะห์ร่วมกบัข้อมูลอื่นๆ เช่น กจิกรรมต่างๆ ภายในทะเลน้อย การแพร่กระจายของสาหร่ายและการน าสาหร่ายไปใช้

ประโยชน์ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน า้ที่เชื่อมต่อกับทะเลน้อย และอื่นๆ เพ่ือหาแหล่งที่มาของสารหนูและตะกั่ว เพ่ือ

ประเมนิสถานการณ ์เตรียมพร้อมหาวิธกีารป้องกนัและแก้ไขปัญหาจากอนัตรายที่เกดิจากสารหนูและตะกั่วต่อสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคสัตว์น า้หรือพืชน า้ที่มีการปนเป้ือนสารหนูและตะกั่วเพ่ือป้องกันอันตรายที่จะ

เกดิขึ้นต่อสขุภาพของมนุษย์ 
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บทคดัย่อ 

 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปจะควบคุมเฉพาะอุณหภูมิโดยไม่ค านึงถึงความช้ืน โดยการควบคุมด้วยการ 

เปิด-ปิด การท างานของคอมเพรสเซอร์ตามระดับอุณหภมูิห้องที่ตั้งค่าไว้ งานวิจัยน้ีจึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาผลของการปรับอัตราการไหล

ของอากาศ ควบคู่ไปกับการเปิด-ปิดการท างานคอมเพรสเซอร์ที่มีต่อการก าจัดความช้ืนส าหรับเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยท าการ

ทดลองศึกษาผลของการปรับอัตราการไหลของอากาศที่คอยล์เยน็ที่มีต่ออัตราส่วนความร้อนสมัผัสของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ใน

ห้องทดลองที่ควบคุมอุณหภมูิและความช้ืนสมัพัทธ์ พบว่าการลดอัตราการไหลของอากาศผ่านคอล์ยเยน็ท าให้ลดอัตราส่วนความร้อนสมัผัส 

(Sensible heat ratio; SHR) ของเคร่ืองปรับอากาศ และหากเพิ่มอตัราการไหลของอากาศค่า SHR กจ็ะเพ่ิมขึ้น ส าหรับการทดลองเกบ็ข้อมูล

จากสภาวะการใช้งานจริง พบว่าความช้ืนสมัพัทธ์ภายในห้องจะแปรผันตามอากาศภายนอก และมีการแกว่งตัวตามจังหวะการเปิด-ปิดการ

ท างานของคอมเพลสเซอร์ แต่ก็ยังเปล่ียนแปลงสัมพันธ์กับอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านคอล์ยเย็น ซ่ึงสามารถเป็นแนวทางควบคุม

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนซึ่งควบคุมแบบเปิด-ปิดการท างานคอมเพรสเซอร์ ให้สามารถควบคุมความช้ืนสมัพัทธข์องห้องได้ 

 

ค าส าคญั: เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  อตัราส่วนความร้อนสมัผสั  การควบคุมความช้ืนสมัพัทธ ์

 

Abstract 

Conventional spit type air-conditioners control temperature without taking into account humidity. The control works by 

turning on and off the compressor according to the preset temperature. This study aims to investigate the impact of air volume flow 

rate and on-off control on humidity elimination for split type air-conditioners. The study is conducted by examining the influence of 

changes in cool air volume flow rate at cooling coil on sensible heat ratio in the laboratory where temperature and relative humidity 

are controlled. The results show that sensible heat ratio (SHR) decreases when cooling air volume flow rate decreases and increases 

when air volume flow rate increases. When collecting data under actual air-conditioning environment, relative humidity has positive 

relationship with outside air and swings according to the timing of turning on and off of the compressor. Additionally, SHR also has 

positive relationship with cool air volume flow rate. The results can be guidelines how to use split type air-conditioners to control the 

room relative humidity. 

 

Keywords: split type air-conditioners, sensible heat ratio, relative humidity control 
 

 

บทน า 

  ประเทศในเขตร้อนชื้นเช่นประเทศไทย เคร่ืองปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นในการปรับสภาวะอากาศ

ให้เหมาะสมกบัความสบายเชิงความร้อน ย่ิงสภาวะบรรยากาศโลกที่ร้อนขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับประเทศ

ไทย จากข้อมูลของส านักงานสนับสนุนการวิจัย (อ านาจ และมทันพรรณ, 2554) แสดงว่าอุณหภมูิเฉล่ียรายปีทั้งประเทศ

ของไทยมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้น จึงยิ่งท าไห้มกีารใช้เคร่ืองปรับอากาศในประเทศไทยเพ่ิมมากย่ิงขึ้น โดยตลาดเคร่ืองปรับอากาศ
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ในปัจจุบันมีการพัฒนาสินค้าเพ่ือตอบกระแสผู้บริโภคเพ่ือการแข่งขัน  ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีช่วยในการประหยัด

พลังงานรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านควบคุมคุณภาพของอากาศภายในอาคาร (IAQ) (Yua, et al., 

2009) ซึ่งในปัจจุบันมีการให้ความส าคัญนอกเหนือจากปกติที่ค านึงถึงเฉพาะควบคุมห้องปรับอากาศให้เหมาะสมกับ

ความสบายทางความร้อน (Djongyang, et al., 2010) ทั้งนี้ ความชื้ นเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญทั้งในเรื่องของการ

ประหยัดพลังาน IAQ และความสบายทางความร้อน โดย ASHRAE Standard 62 - 2001 ก าหนดช่วงความเหมาะสม

กบัความสบายทางความร้อนของความชื้นสมัพัทธอ์ยู่ในช่วง 30 - 60 % ส าหรับค่าความชื้นสมัพัทธท์ี่เหมาะสมกบัความ

สบายทางความร้อน ของประเทศไทยในการปรับสภาวะอากาศอยู่ในช่วง 50 - 60 % (Yamtraipat, et al., 2005) ส่วน

ในเรื่องของ IAQ ค่าความชื้นสมัพัทธช่์วงที่มีผลกบัสขุภาพของผู้อาศัยในอาคารแสดงได้ตามรูปที่ 1 ความชื้นสมัพัทธส์งู

และต ่าเป็นเหตใุห้เกดิความรู้สกึไม่สบายทางกายภาพ ความชื้นสมัพัทธท์ี่ต ่าอาจเป็นสาเหตุของการระคายเคืองนัยน์ตาอกี

ด้วย และความชื้นที่สงูในระดับที่เหมาะสมจะช่วยลดความรุนแรงของโรคหอบหืด (Strauss, et al., 1978) ความชื้ น

สมัพัทธ์มีผลโดยตรงต่อเยื่อบุเมือกของแต่ละบุคคล ซึ่งมีอาการสัมพันธ์กบัอาการของโรคการหดตัวของหลอดลม โรค

โพรงจมูกหรือเยื่อจมูกอักเสบ และโรคไข้หวัดใหญ่ ความชื้ นสัมพัทธ์มีผลโดยตรงเป็นอย่างมากต่อสุขภาพของมนุษย์

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวะที่ความชื้ นสัมพัทธ์สูง เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกไม่สบาย และน าไปสู่โรคลมชัก อ่อนเพลีย

เมื่อยล้า การเจริญเตบิโตของเชื้อโรคต่างๆ โดยการปนเป้ือนของเชื้อโรคหรือจุลชีวะทางอากาศ เช่น แบคทเีรีย ไวรัส และ 

ไรฝุ่ น เป็นสาเหตขุองปัญหาสขุภาพของผู้อยู่อาศัยภายในห้องปรับอากาศ (Doty, et al., 2004 ; Wolkoff, et al., 2006; 

Sookchaiya, et al., 2010) แม้ว่างานวิจัยที่ผ่านมาท าการศึกษาวิจัยการควบคุมความชื้นในระบบปรับอากาศขนาดเลก็ 

แต่ยังอยู่ในส่วนของการทดลองยังไม่มีใช้งานตามสภาวะจริง (นินนาท, 2011) อกีทั้งยังวิจัยเฉพาะในเครื่องปรับอากาศ

แบบอนิเวอร์เตอร์ที่เคร่ืองมกัจะท างานตลอดเวลาโดยปรับความเรว็รอบของการท างานของคอมเพรสเซอร์ตามภาระการ

ท าความเยน็ของห้องปรับอากาศ ต่างจากเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปซึ่งยังมีการควบคุมแบบ

เปิด-ปิด โดยคอมเพรสเซอร์จะท างานและหยุดการท างานตามระดับอุณหภมูิห้องที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งช่วงที่คอมเพรสเซอร์หยุด

การท างานจะมคีวามชื้นบางส่วนที่ค้างที่คอล์ยเยน็ถูกส่งกลับเข้าห้อง (Shirey, et al., 2004) ซึ่งส่งผลต่อทั้งการสิ้นเปลือง

พลังงานและระดับของความชื้นสัมพัทธภ์ายในห้อง โดยฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลากลางคืนที่ภาระการท าความเยน็น้อยกว่า

ขนาดเครื่อง (part load) จะมีช่วงหยุดการท างานมาก อีกทั้งสภาวะของสภาพอากาศที่มีช่วงการเปล่ียนแปลงความชื้ น

สมัพัทธข์องอากาศภายนอกมาก จะส่งผลเช่นไรกับการปรับอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศ รวมถึงการปรับอตัราการไหล

ของลมเยน็ที่คอยล์เยน็ มแีนวทางที่จะน าการควบคุมมาใช้กบัเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มกีารควบคุมแบบเปิด-ปิด

ได้หรือไม่ งานวิจัยนี้ จึงมีแนวความคิดที่จะศึกษาผลของการปรับอตัราการไหลของอากาศ ที่มีผลต่อการก าจัดความชื้ น

ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนซึ่งควบคุมแบบเปิด-ปิดการท างานคอมเพรสเซอร์ โดยท าการทดลองศึกษาผลของ

การปรับอัตราการไหลของลมเย็นที่คอยล์เยน็ที่มีต่ออัตราส่วนความร้อนสัมผัสของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนใน

ห้องทดลอง จากนั้นท าการเกบ็ข้อมูลจริงเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีการควบคุม

แบบเปิด-ปิด มผีลต่อระดบัความชื้นสมัพัทธข์องบ้านพักอาศัยในประเทศไทย เพ่ือน าข้อมูลไปไช้เป็นแนวทางในการหาวิธี

ควบคุมเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนต่อไป 
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รูปท่ี 1 ความช้ืนสมัพัทธก์บัการเจริญเติบโตของเช้ือโรค (ASHRAE Standard 62-2001) 
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รูปท่ี 2 อตัราส่วนความร้อนสมัผสัของภาระความร้อน (Application SHR) และอตัราส่วนความร้อนสมัผสัของคอยล์เยน็ 

(Equipment SHR) ในสภาวะสมดุล 

 

2. ทฤษฎีและการทดลอง 

  2.1 ทฤษฎแีละสมการที่ใช้ 

กระบวนการในระบบปรับอากาศส าหรับการปรับอากาศด้วยเครื่องปรับอากาศขนาดเลก็  ในบ้านพักอาศัยส่วน

ใหญ่ ลมเยน็ที่ส่งจากคอยล์เยน็ จะท าลายภาระการท าความเยน็ที่รวมทั้งส่วนของอากาศระบาย จนอากาศภายในห้องเข้าสู่

สภาวะที่ออกแบบ ดงันั้น เส้นทางในไซโครเมตริก ส าหรับการปรับอากาศในสภาวะสมดุล (Zheng and Shiming, 2005) 

สามารถแสดงได้ดงัรปูที่ 2 การที่จะรักษาสภาวะพ้ืนที่ให้มีอุณหภมูิและความชื้นตามที่ออกแบบ จะต้องก าจัดความร้อนที่

เข้าห้องปรับอากาศซึ่งประกอบด้วย ความร้อนสมัผัส (Sensible heat) และความร้อนแฝง (latent heat) อตัราส่วนความ

ร้อนสมัผัสต่อความร้อนทั้งหมด เรียกว่า อตัราส่วนความร้อนสมัผัส (Sensible heat ratio, SHR) (Ashare, 1997) 

สามารถแสดงได้ดงัสมการ 

ls

s

QQ

Q
SHR


       (2.1) 
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โดยที่  
sQ  คอื อตัราการถ่ายเทความร้อนสมัผสั, kW 

  
lQ  คอื อตัราการถ่ายเทความร้อนแฝง, kW 

กรณส่ีวนของความร้อนที่เข้าสู่ห้องปรับอากาศ SHR จะถือว่าเป็นอตัราส่วนความร้อนสมัผัสของภาระความร้อน 

(Application SHR) หากพิจารณากระบวนการท าความเยน็และลดความชื้นที่คอยล์เยน็ อตัราส่วนความร้อนสมัผัสของ

คอยล์เยน็ จะเรียกว่า อตัราส่วนความร้อนสมัผัสของคอยล์เยน็ (Equipment SHR) ซึ่งหาจากสมการ SHR เช่นเดียวกนั 

โดยปริมาณความร้อนสมัผสัและปริมาณความร้อนแฝงที่ถ่ายเทที่คอล์ยเยน็ สามารถหาค่าได้จากสมการ 

      aoaipaas ttcmQ        (2.2) 

และ       oifgal imQ       (2.3) 

โดยที่ 
ait  คอื อณุหภมูขิองอากาศชื้นที่ทางเข้าคอล์ยเยน็, 

o
C 

  
aot  คอื อณุหภมูขิองอากาศชื้นที่ทางออกคอล์ยเยน็, 

o
C 

  
i  คอื ความชื้นจ าเพาะ ของอากาศชื้นที่ทางเข้าคอล์ยเยน็, kg/ kg

dryair
 

  
o  คอื ความชื้นจ าเพาะ ของอากาศชื้นที่ทางออกคอล์ยเยน็, kg/ kg

dryair
 

 
fgi   คอื ปริมาณเอนทลัปีจากการกลั่นตวั, kJ/kg 

2.2 ห้องทดลองและบ้านที่ใช้ท าการทดลอง  

ห้องที่ใช้ทดลองจะอยู่ในห้องที่มีการปรับอากาศขนาด 10×20×3.5 m
3
 โดยท าเป็นห้องขนาดเลก็แยกเป็น 2 

ส่วน มีขนาดเท่ากนัคือ 2.25×3×2.2 m
3 
เป็นส่วนของคอล์ยเยน็ และส่วนของคอนเดนเซอร์ เครื่องปรับอากาศมีขนาด 

12,000 Btu/hr โดยมจุีดวัดอณุหภมู ิและความชื้นสมัพัทธ ์ตามรปูที่ 3 โดยตั้งค่าการปรับอากาศของห้องส่วนของคอล์ย

เยน็ไว้ที่ 25 
o
C 55%RH และส่วนคอนเดนเซอร์ไว้ที่ 35

o
C โดยการควบคุมอุณหภมูิจะไช้อากาศเยน็จากนอกห้องที่มีการ

ปรับอากาศ มาผสมร่วมกบัเคร่ืองพ่นความชึ้น โดยจะท าการทดลองปรับอตัราการไหลของอากาศที่ผ่านคอล์เยน็ 3 ระดับ 

และท าการวัดอณุหภมูแิละความชื้นสมัพัทธแ์ละบนัทกึค่าต่างๆตามต าแหน่งจากรปูที่ 3 ส าหรับบ้านที่ใช้ท าการทดลอง ใช้

ห้องนอนในบ้านพักอาศัยโดยมีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สงู 3 เมตร โดยผนังทั้งสี่ด้านเป็นผนังคอนกรีตหนา10 

เซนติเมตร หน้าต่าง 4 บาน เพดานเป็นยิปซั่มหนา 10 มิลลิเมตร โดยใช้เครื่องปรับอากาศมีขนาด 24,000 Btu/hr ท า

การทดลองในสภาวะจริง ท าการวัดอณุหภมูแิละความชื้นสมัพัทธแ์ละบนัทกึค่าต่างๆตามต าแหน่งจากรปูที่ 4 

  

รูปท่ี 3 ห้องที่ใช้ทดลองและจุดติดตั้งเคร่ืองมือวัด 
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ส าหรับในการทดลองในบ้านทดลองจริงจะท าการทดลองโดยตั้งค่าต่างๆ ในช่วงเวลาใช้งาน โดยท าการทดลอง

เกบ็ข้อมูล ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2557 ถึง กุมภาพันธ ์2558 และน าข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ผล โดยทั้งการทดลองใน

ห้องทดลองและบ้านที่เกบ็ข้อมูลใช้งานจริงจะเกบ็ข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์โดย หัววัดอุณหภูมิและความชื้ น 

SHT15 วัดอุณหภมูิตั้งแต่ -40 ถึง 120 
o
C และวัดความชื้นสมัพัทธต์ั้งแต่ 10 ถึง 95 % ส่วนการวัดอตัราการไหลของ

อากาศใช้เคร่ืองวัดความเรว็ลม (Anemometer) โดยสามารถวัดความเรว็ลมได้ในช่วง 0.1-20 m/s  

 

3. ผลการทดลองและการวิเคราะห ์

  3.1 ผลจากการเปล่ียนอตัราการไหลของอากาศผ่านคอล์ยเยน็ 

ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ในบ้านเรือนทั่วไปสามารถปรับระดับของความเรว็ลมเยน็ที่ผ่านคอล์ยเยน็ ได้โดย

ผู้ใช้ ซึ่งในการทดลองส่วนนี้ จะพิจารณาผลที่มีต่อสมรรถนะในการท าความเยน็และก าจัดความชื้นของเครื่องปรับอากาศ 

โดยท าการทดลองด้วยการควบคุมอณุหภมูแิละความชื้นสมัพัทธ์ของห้องส่วนคอล์ยเยน็ไว้ที่ 25
o
C 55 % และท าการปรับ

อตัราการไหล 3 ระดับคือ ต ่า กลางและสงู (L M และ H) โดยมีอตัราการไหลเชิงปริมาตรเท่ากบั 193 cfm 277 cfm 

และ 339 cfm ตามล าดบั ผลการทดลองแสดงในรปูที่ 5 จากกราฟจะเหน็ว่าการเพ่ิมอตัราการไหลของอากาศที่ผ่านคอล์ย

เยน็ อตัราการถ่ายเทความร้อนรวมจะเพ่ิมมากขึ้น โดยส่วนที่เพ่ิมขึ้นคือการถ่ายเทความร้อนสัมพัทธ ์ทั้งนี้ เนื่องจากการ

เพ่ิมอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านคอล์ยเยน็ นอกจากมีปริมาณอากาศมากขึ้นแล้วยังเป็นการเพ่ิมสัมประสิทธ์การพา

ความร้อนระหว่างผวิคอล์ยเยน็ด้วย จึงมีผลให้มีอตัราถ่ายเทความร้อนเพ่ิมขึ้นในส่วนของความร้อนสมัผัส ส่วนอตัราการ

ถ่ายเทความร้อนแฝง จะมีค่าเพ่ิมมากขึ้นหากลดอตัราการไหลของอากาศที่ผ่านคอล์ยเยน็ ทั้งนี้ เนื่องจากการถ่ายเทความ

ร้อนแฝงคือความร้อนในส่วนที่น า้คายความร้อนและกล่ันตัวที่ผิวคอล์ยเย็น การลดอัตราการไหลของอากาศ มีผลให้

อุณหภมูิของคอล์เยน็อยู่ในระดับต ่ากว่าจุดกล่ันตัวมากกว่าท าให้มีการกล่ันตัวที่ผิวคอล์ยดีกว่า (Liang, et al., 2008)  

การลดอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านคอล์ยเยน็จะเพ่ิมสมรรถนะในการก าจัดความชื้ นนั่นเอง และตามรูปที่ 6 แสดงค่า

ของอตัราส่วนความร้อนสมัผัสจะเหน็ว่าการใช้อตัราการไหลของอากาศผ่านคอล์ยเยน็ที่ต ่าจะเป็นการลดค่า SHR ของ

เครื่องปรับอากาศ และหากเพ่ิมอัตราการไหลของอากาศค่า SHR กจ็ะเพ่ิมขึ้น โดยปกติค่าความร้อนสัมผัสของภาระ 

การท าความเยน็ของห้องปรับอากาศไม่ได้มีค่าคงที่ตลอดเวลา ช่วงกลางวันจะสงูมากและจะลดลงในช่วงกลางคืน ดังนั้น

จากข้อมูลการทดลองจะเหน็ว่ามีแนวโน้มว่าสามารถที่จะน าหลักการปรับอตัราการไหลของอากาศผ่านคอล์ยเยน็มาช่วย

รูปท่ี 4 บ้านทดลองและจุดติดตั้งเคร่ืองมือวัด 
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ปรับสภาวะความชื้นภายในบ้านพักอาศัยได้ แต่อย่างไรกต็ามในการใช้งานเครื่องปรับอากาศจริงนอกจากค่า SHR ของ

ภาระความร้อนที่ไม่คงที่แล้ว ยังมกีารเปิด-ปิดการท างานของคอมเพลสเซอร์ที่จะมผีลกระทบต่อความชื้นสมัพัทธข์องห้อง

ซึ่งต้องท าการทดลองในสภาวะจริงในหัวข้อถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5 การเปล่ียนแปลงของอตัราการถ่ายเทความร้อนเมื่อปรับอตัราการไหลของอากาศที่ผ่านคอล์ยเยน็ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 การเปล่ียนแปลงของ SHR เมื่อปรับอตัราการไหลของอากาศที่ผ่านคอล์ยเยน็ 

 

3.2 ผลกระทบจากการใช้เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มต่ีอระดบัความชื้นสมัพัทธข์องบ้านพักอาศัย 

ในส่วนที่ท าการทดลองโดยเกบ็ข้อมูลในสภาวะการใช้งานจริงของบ้านพักอาศัย ซึ่งมีตัวอย่างของข้อมูลที่ตั้งค่า

อณุหภมูทิี่ 25 
o
C อตัราการไหลที่ต าแหน่งสงูสดุ (875 cfm) โดยเกบ็ข้อมูลตั้งแต่เวลา 18:00 น.- 6:00 น. ซึ่งมกัจะเป็น

ช่วงเวลาการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศโดยปกติส าหรับบ้านพักอาศัย โดยรูปที่ 7 เป็นข้อมูลของความสัมพันธ์ระหว่าง

อณุหภมูภิายในห้อง (t
ra
) อณุหภมูอิากาศภายนอก (t

oa
) และอณุหภมูอิากาศทางออกคอล์ยเยน็ (t

sa
) ตามรปูจะเหน็ว่าเมื่อ

เริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศคอมเพลสเซอร์เร่ิมท างาน อากาศที่ผ่านคอล์ยเยน็จะลดลง มผีลท าให้อณุหภมูห้ิองค่อยๆ ลดลง

และเมื่อถึงอุณหภมูิที่ตั้งค่าไว้คอมเพลสเซอร์จะหยุดท างาน และจะเร่ิมท างานอกีเมื่ออุณหภมูิสูงขึ้นโดยการท างานของ
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เทอร์โมสตทั ซึ่งอยู่ในช่วง 1-2 
o
C นอกจากนั้นจะเหน็ว่าเมื่อภาระการท าความเยน็น้อยลงซึ่งจะสมัพันธก์บัอณุหภมูอิากาศ

ภายนอกที่ลดลงช่วงของการหยุดการท างานของคอมเพลสเซอร์จะนานขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 ความสมัพันธร์ะหว่างอุณหภมูิที่จุดต่างๆ ในช่วงเวลาที่เปิดเคร่ืองปรับอากาศของบ้านทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 8 ความสมัพันธร์ะหว่างระดับความช้ีนสมัพัทธท์ี่จุดต่างๆ ในช่วงเวลาที่เปิดเคร่ืองปรับอากาศของบ้านทดลอง 

 

เมื่อพิจารณาในส่วนของความชื้นสมัพัทธข์องห้องปรับอากาศ แม้ว่าการท างานของเคร่ืองปรับอากาศนั้นนอกจาก

จะท างานด้วยการลดอุณหภูมิของห้องลงแล้วยังดึงความชี้นออกจากอากาศด้วย จากรูปที่ 8 จะเหน็ได้ว่าระดับความชี้ น

สมัพัทธข์องห้อง (RH
ra
) ยังไม่คงที่และมีแนวโน้มเพ่ิมในแนวทางเดียวกบัอากาศภายนอก (RH

oa
) ทั้งนี้ เนื่องจากในการ

ควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศค านึงถงึเฉพาะอณุหภมู ิไม่ได้ค านึงถงึความชื้น และความชื้นส่วนใหญ่มาจากการ

แทรกซึมของอากาศภายนอกตามรอยต่อของโครงสร้างอาคารบ้านเรือน นอกจากนั้นตามรูปยังพบว่าระดับความชี้ น

สัมพัทธ์จะลดตามการท างานของคอมเพลสเซอร์ และจะเพ่ิมในช่วงที่คอมเพสเซอร์หยุดท างาน ซึ่งความชื้ นที่เพ่ิมขึ้ น

บางส่วนนั้นมาจากการที่มหียดน า้อยู่บริเวณคอล์เยน็และระเหยกลับเข้าสู่ห้อง ในขณะที่คอมเพสเซอร์หยุดท างานแต่พัดลม
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ยังคงท างานอยู่ การที่ความชี้นเหล่านี้กลับเข้าสู่ห้องนอกจากเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานในการก าจัดความชื้นซ า้แล้วยังเป็น

ปัญหากบัการจะควบคุมความชื้นไห้ลดลงด้วย ดงันั้นการที่จะควบคุมระดบัค่าความชื้นสมัพัทธไ์ด้นั้น อตัราส่วนความร้อน

สมัผัสของภาระความร้อน ต้องสมัพันธก์บัอัตราส่วนความร้อนสมัผัสของคอยล์เยน็ แต่ท าได้ยากในทางปฏบิัติเนื่องจาก

อตัราส่วนความร้อนสมัผสัของภาระความร้อนจะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา นอกจากนั้นเพ่ือหลีกเล่ียงความชื้นกลับเข้าห้อง

ช่วงคอมเพสเซอร์หยุดท างาน อตัราการถ่ายเทความร้อนของเคร่ืองปรับอากาศกค็วรไกล้เคียงกบัภาระความร้อนของห้อง

ซึ่งกเ็ป็นไปได้ยากเช่นเดยีวกนัเนื่องจากการเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศจะเลือกขนาดจากภาระการท าความเยน็สงูสดุซึ่ง

มักจะเป็นช่วงกลางวัน และกลางคืนภาระการท าความเยน็จะน้อยและส่วนใหญ่จะเป็นส่วนของความร้อนแฝง เมื่อมีการ

ปรับอากาศด้วยการควบคุมอณุหภมูเิพียงอย่างเดยีวระดบัความชื้นสมัพัทธจ์ึงแตกต่างกนัมากระหว่างกลางวันกบักลางคืน

ตามรปูที่ 9 ซึ่งแสดงอณุหภมูห้ิองที่ถูกควบคุมได้แต่ระดบัความชื้นสมัพัทธภ์ายในห้องจะเปล่ียนแปลงตามระดับความชื้น

สมัพัทธภ์ายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9 ความสมัพันธร์ะหว่างอุณหภมูิและความช้ีนสมัพัทธ ์ในช่วงเวลาที่เปิดเคร่ืองปรับอากาศของบ้านทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 10 ความสมัพันธร์ะหว่างอุณหภมูิที่จุดต่างๆ เมื่อมีการเปล่ียนอตัราการไหลอากาศผ่านคอล์ยเยน็ 

 

Night Nigh

 
Day 

H H H L L 
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จากการทดลองปรับเปล่ียนอตัราการไหลอากาศผ่านคอล์ยเยน็เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อระดับความชื้นสมัพัทธใ์น

สภาวะการใช้งานจริง ด้วยการปรับอตัราการไหลอากาศผ่านคอล์ยเยน็ในระดบัสงูสดุ (654 cfm) และ ต ่าสดุ (442 cfm) 

สลับกัน จะได้ผลการทดลองตามรูปที่ 10 11 และ 12 โดยรูปที่ 10 และ 11 แสดงการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ และ 

ความชื้นจ าเพาะ ของอากาศที่ทางออกคอล์เยน็ ภายในห้อง และอากาศภายนอกส่วนรูปที่ 12 แสดงการเปล่ียนแปลงของ

ระดับความชี้ นสัมพัทธ์ของห้องเทยีบกบัอากาศภายนอก เมื่อมีการปรับอัตราการไหลอากาศผ่านคอล์ยเยน็ จากผลการ

ทดลองตามรูปที่ 10 จะเหน็ว่าอุณหภมูิห้องจะแกว่งตามการท างานของคอมเพลสเซอร์ตามค่าที่ตั้งเอาไว้ ส่วนอุณหภูมิ

อากาศทางออกคอล์เย็นมีค่าแกว่งตัวมากกว่าอุณหภูมิห้องเนื่องจากผลของคอมเพลสเซอร์ที่ท  างานและหยุดท างาน  

เมื่อพิจารณาในช่วงที่คอมเพลสเซอร์ท างานขณะอตัราการไหลอากาศผ่านคอล์ยเยน็ต ่า (L) อุณหภมูิอากาศทางออกจะ

ลดลงต ่ากว่าช่วงที่อัตราการไหลอากาศสูง (H) ทั้งนี้ เนื่องจากอุณหภูมิอากาศจะลดลงตามอุณหภูมิของคอล์ยเยน็ที่ลด

ต ่าลง ซึ่งจะส่งผลต่อค่าของ SHR ของคอล์ยเยน็ตามผลจากการทดลองที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาผลต่อความชื้นจ าเพาะรูปที่ 

11 เมื่อลดอตัราการไหลของอากาศลงในช่วงที่คอมเพลสเซอร์ท างานจะส่งผลให้มกีารดงึความร้อนแฝงเพ่ิมขึ้นจากอากาศ 

จึงท าให้อากาศทางออกมีค่าความชื้ นจ าเพาะต ่าลงมากกว่าช่วงที่อัตราการไหลอากาศสูง ซึ่ งตรงกับการทดลองใน

ห้องทดลองตามหัวข้อที่ผ่านมาที่ค่า SHR ของเครื่องจะลดลงตามการลดลงของอัตราการไหลอากาศ เมื่อพิจารณาค่า

ความชื้นจ าเพาะในส่วนอากาศภายในห้องจะมลีดต ่าลงตามอากาศจากทางออกคอล์ยเยน็ที่เข้ามาผสมในช่วงลดอตัราการ

ไหลอากาศลงเช่นเดยีวกนั แต่จะมกีารแกว่งตวัตามจังหวะการท างานของคอมเพลสเซอร์เช่นเดยีวกนั จากผลของความชื้น

จ าเพาะที่ลดลง ในขณะที่อณุหภมูแิกว่งตวัตามค่าที่ตั้งไว้ เมื่อลดอตัราการไหลอากาศตามที่กล่าวข้างต้น จึงส่งผลต่อระดับ

ความชื้นสมัพัทธข์องห้อง ตามที่แสดงในรปูที่ 12 จะเหน็ว่าแม้มกีารแกว่งของระดบัความชื้นสมัพัทธเ์นื่องจากการควบคุม

ระบบปรบัอากาศแบบ เปิด-ปิดการท างานของคอมเพลสเซอร์ ในเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน แต่กม็กีารเปล่ียนแปลง

สมัพันธก์บัอตัราการไหลของอากาศ ดงันั้นจากผลการทดลองข้างต้นแสดงว่าการปรับอตัราการไหลอากาศที่ผ่านคอล์ยเยน็

มีผลต่อสมรรถนะในการลดความชื้นของเครื่องปรับอากาศและระดับความชื้นสมัพัทธข์องห้อง สามารถใช้เป็นแนวทาง

ควบคุมระดับค่าความชื้ นสัมพัทธข์องบ้านที่ใช้เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยการเปิด-ปิดการ

ท างานของคอมเพลสเซอร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 11 ความสมัพันธร์ะหว่างความช้ืนจ าเพาะที่จุดต่างๆ เมื่อมีการเปล่ียนอตัราการไหลอากาศผ่านคอล์ยเยน็ 
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รูปท่ี 12 ความสมัพันธร์ะหว่างความช้ีนสมัพัทธท์ี่จุดต่างๆ เมื่อมกีารเปล่ียนอตัราการไหลอากาศผ่านคอล์ยเยน็ 

 

สรุป 

จากการศึกษาผลของการปรับอตัราการไหลของลมเยน็ ที่มีผลต่อการก าจัดความชื้นส าหรับเคร่ืองปรับอากาศ

แบบแยกส่วนซึ่งควบคุมแบบเปิด-ปิดการท างานคอมเพรสเซอร์ โดยท าการทดลองศึกษาผลของการปรับอตัราการไหล

ของลมเย็นที่คอยล์เย็นที่มีต่ออัตราส่วนความร้อนสัมผัสของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนในห้องทดลองที่ควบคุม

อุณหภมูิ การลดอตัราการไหลของอากาศผ่านคอล์ยเยน็ท าให้ลดค่า SHR ของเครื่องปรับอากาศ และหากเพ่ิมอตัราการ

ไหลของอากาศค่า SHR กจ็ะเพ่ิมขึ้น ส าหรับการทดลองเกบ็ข้อมูลจากสภาวะการใช้งานจริง พบว่าความชื้นสมัพัทธจ์ะแปร

ผนัตามอากาศภายนอก และมกีารแกว่งตวัตามจังหวะการเปิด-ปิดการท างานของคอมเพลสเซอร์ แต่กยั็งเปล่ียนแปลงไป

ตามอัตราการไหลของอากาศที่ผ่านคอล์ยเย็น ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางควบคุมเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนซึ่ง

ควบคุมแบบเปิด-ปิดการท างานคอมเพรสเซอร์ให้สามารถควบคุมระดบัความชื้นของห้องได้ 
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บทคดัย่อ 

 ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของต้นยางพารา ดังนั้นการศกึษาคร้ังน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศกึษาผล 

ของการปลูกพืชแซมยางพาราต่อปริมาณธาตุอาหารพืช และความช้ืนดิน บนพ้ืนที่ปลูกยางพาราสายพันธุ ์RRIM600 อายุปลูก 3 ปี ที่ปลูกด้วย

ระบบการปลูกพืชแซมยางพารา ณ บ้านห้วยไผ่ อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (RCBD) 

จ านวน 4 กรรมวิธี 3 ซ า้ โดยก าหนดให้ กรรมวิธีที่ 1 ปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว กรรมวิธีที่ 2 ปลูกยางพาราร่วมกับข้าวโพด กรรมวิธีที่ 3 ปลูก

ยางพาราร่วมกับข้าวโพด และ ถั่วเหลือง ในช่วงแล้ง และกรรมวิธีที่ 4 ปลูกยางพาราร่วมกับข้าวโพด และแถบหญ้าแฝก โดยเกบ็ตัวอย่าง

ในช่วงฤดูหนาว(มกราคม) ฤดูร้อน(พฤษภาคม) และ ฤดูฝน(สงิหาคม) โดยพบว่า พ้ืนที่ปลูกยางพาราของในทั้งแปลงปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว

และ ปลูกพืชแซมยางพารา ปริมาณคาร์บอน ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และปริมาณแคลเซียมที่

แลกเปล่ียนได้มีค่าอยู่ในช่วง 1.1-1.5%, 0.12-0.16%, 1-4 mg/kg, 50-70 mg/kg ตามล าดับ ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปล่ียนได้มีค่า

อยู่ในช่วง  130-170 mg/kg และ ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้มีอยู่ในช่วง 150-250 mg/kg ท าให้เหน็ว่าทั้งการปลูกยางพารา

เชิงเดี่ยว และการปลูกพืชแซมยางพารามีปริมาณธาตุอาหารพืชในดินอยู่ในระดับเดียวกัน เกษตรกรสามารถน ามาใช้ในการตัดสนิใจเพ่ือสร้าง

รายได้ระหว่างรอการเกบ็เกี่ยวน า้ยางได้ 

 

ค าส าคญั: ธาตุอาหารพืช  พ้ืนที่ลาดชัน  ระบบการปลูกพืชแซมยางพารา สวนยางพารา 

 

Abstract 

 Plant nutrient and soil moisture play an important role on rubber growth performance. So, this study aimed to investigate 

effects of rubber intercropping on plant nutrient content and soil moisture in RRIM 600 rubber plantation which have been cultivated 

for 3 years under intercropping systems on the area of Ban Huai Phai, Wang Thong District, Phitsanulok Province. The experimental 

design was a randomized complete block design (RCBD) for 4 treatments and 3 replicates. The treatments were 1) rubber monocrop 

2) rubber tree intercropped with maize 3) rubber tree intercropped with maize and soy crops in dry season and 4) rubber tree 

intercropped with maize and vetiver grass strips. Soil samples were collect during cool season to rainy season (January, May and 

August). The results showed that plant nutrient in soil of rubber monocropping and rubber intercropping plantations, carbon, total 

nitrogen, available phosphorus and exchangeable calcium were low for rubber soil standard and were in the range of 1.1-1.5%, 

0.12-0.16%, 1-4 mg/kg and 50-70 mg/kg, respectively. Exchangeable magnesium was moderate for rubber soil standard and 

was in the range of 150-170 mg/kg. And exchangeable potassium was high for rubber soil standard and was the range of 150-250 

mg/kg. Results showed no different in nutrient content and soil moisture between rubber monocropping and intercropping rubber. 

However, Intercropping rubber with other tree crops is a means of reducing competition for land, while diversifying farmers’ sources 

of income and reducing cash flow constraints in the period until latex production begins.  

 

Keywords: Plant nutrient, Slop land, Intercropping system, Rubber plantation 
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บทน า 

ยางพารา (Hevea brasiliensis) เริ่มปลูกครั้งแรกในจังหวัดตรัง ปัจจุบันยางพาราได้กลายเป็นพืชเศรษฐกจิที่

ส  าคญัของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2532 พ้ืนที่การปลูกยางพาราได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็และได้มีการขยายพ้ืนที่การปลูก

ยางพาราจากพ้ืนที่การปลูกเดมิคอื ภาคใต้ และ ภาคตะวันออก ไปยังพ้ืนที่การปลูกยางพาราใหม่คือ พ้ืนที่ภาคเหนือ และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย พ้ืนที่การปลูกยางพารามกีารเปล่ียนแปลงอย่างมนีัยส าคญัหลังจากที่รัฐบาลไทย

ได้เปิดตวัโครงการขยายพ้ืนที่การปลูกยางพาราหนึ่งล้านไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 พ้ืนที่ปลูกยางพาราใหม่ในเขตภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมกีารขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากอดีตพ้ืนที่บริเวณนั้นเกษตรกรเคยปลูกพืชหลักชนิดอื่นเช่น 

ข้าว อ้อย และ มนัส าปะหลัง เป็นต้น ปี 2553 สถาบนัวิจัยยางรายงานพ้ืนที่การท าสวนยางพาราในประเทศไทยมปีระมาณ 

18.31 ล้านไร่ในปี 2552 และในปี 2553 พ้ืนที่การปลูกยางพาราทั้งหมด 17 จังหวัดภาคเหนือมีพ้ืนที่ 0.88 ล้านไร่ คิด

เป็น 4.8%ของพ้ืนที่ปลูกยางพาราทั้งประเทศ ในขณะที่การขยายพ้ืนที่การปลูกยางพารามีอตัราที่สงูทั้งบนพ้ืนที่ต ่าและบน

พ้ืนที่สงู (สถาบนัวิจัยยาง, 2553)  

การขยายตวัของพ้ืนที่การเพาะปลูกยางพาราเชิงเดี่ยวบนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เกษตรกรในพ้ืนที่

ภาคเหนือประสบปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของยางพารา เพราะพ้ืนที่การปลูกยางพาราใหม่มีข้อจ ากัดของดินและ

สิ่งแวดล้อมที่มากกว่าพ้ืนที่การปลูกยางพาราเดมิ เช่น ความอดุมสมบูรณข์องดนิต ่า ผิวดินตื้น คุณสมบัติทางกายภาพของ

ดินที่ไม่เหมาะสมและปริมาณน า้ฝนเฉล่ียต ่าประมาณ 1,000 - 1,200 มิลลิเมตรต่อปี (ช่วงแล้งนานถึง 6 เดือน) 

Darunee et al. 2000 รายงานว่า ยางพาราในเขตพ้ืนที่ปลูกยางเดิมคือภาคใต้ของประเทศไทยสามารถเปิดกรีดได้เมื่อ

ยางพารามีอายุประมาณ 6 ปี แต่ยางพาราในเขตภาคเหนือสามารถเปิดกรีดได้เมื่อยางพารามีอายุประมาณ 8 - 10 ปี 

เนื่องจากความแตกต่างของคุณสมบัติของดิน ความชันของพ้ืนที่ ความชื้ น และ สภาพอากาศ นอกจากนี้ ในกรณีของ

ยางพาราเชิงเดี่ยวส่งผลให้เกดิความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงลบมากมาย และส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การท า

สวนยางพาราแบบเร่งรัดในพ้ืนที่สงูมคีวามเสี่ยงสงูที่จะสญูเสยีธาตอุาหารในดนิ การกร่อนดนิและแผ่นดนิถล่มที่เป็นผลมา

จากการแผ้วถางที่ดนิเพ่ือการเตรียมความพร้อมในการปลูกยางพารา กรมพัฒนาที่ดนิ ปี พ.ศ.2548 แนะน าให้มีการปลูก

หญ้าแฝกบนพ้ืนที่สงูเพ่ือควบคุมการเกดิการกร่อนดิน การน าเสนอเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดิน เช่น การไถพรวนน้อยครั้ง 

การปลูกพืชร่วมกบัพืชสมุนไพรที่มคุีณค่า และการปลูกพืชเหลื่อมฤดบูนพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่สงูในภาคเหนือของประเทศ

ไทยซึ่งเป็นที่สนใจส าหรับเกษตรกรในพ้ืนที่ หากมกีารปรับใช้ให้เหมาะสมกบัความต้องการของเกษตรกรโดยใช้ระบบการ

ปลูกพืชแซมยางพาราเป็นทางเลือกในการเพ่ิมรายได้ และ เสถียรภาพทางเศรษฐกจิโดยการปลูกยางพาราร่วมกนักบัพืช

พ้ืนเมือง พืชอาหาร และพืชสายพันธุ์อื่นๆ ดังการรายงานของ พนัส และคณะ ปี พ.ศ.2546 การปลูกระก าและสละ

ระหว่างแถวยางพารา ในยางอายุ 4 ปี ไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของยางพาราและผลผลิตของยางพารา ซึ่ง 

เกษตรกรไม่เพียงแต่จะสามารถเกบ็เกี่ยวยางพาราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสามารถเกบ็เกี่ยวพืชอาหาร พืชสมุนไพร ไม้

เชื้อเพลิงและไม้ส าหรับการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร ความอุดมสมบูรณ์ของดินและ

ลดการพังทลายของดิน มันอาจน าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างย่ังยืนมากขึ้นในอนาคต โครงการการจัดการที่ดินอย่าง

ย่ังยืนไม่เพียงแต่ช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้ที่ดิน แต่ยังช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพ่ิมประสทิธภิาพการ

เจริญเตบิโตของยางพาราในระยะยาวจึงเป็นการใช้งานที่เหมาะสมและย่ังยืนส าหรับทรัพยากรที่ดนิในพ้ืนที่ภเูขาเขตร้อน 

อย่างไรกต็ามการวิจัยและการศึกษาในด้านการเปล่ียนแปลงธาตุอาหารพืชในดินภายใต้ระบบการปลูกพืชแซม

ยางพาราบนพ้ืนที่ลาดชันในเขตภาคเหนือของประเทศไทยยังคงไม่เพียงพอ ซึ่งการศึกษาปริมาณธาตุอาหารในดินนั้น

สามารถท าให้ทราบถึงการขาดแคลนธาตุอาหารหรือความไม่สมดุลต่างๆ ที่มีปฏสิมัพันธห์รือเป็นปรปักษ์ต่อการก าหนด

ธาตุอาหารในดินที่ถูกใช้โดยพืชต่างๆ ดังนั้นการประเมินการเปล่ียนแปลงปริมาณธาตุอาหารพืชในดินบนพ้ืนที่สูงมี

ความส าคญัอย่างยิ่ง ซึ่งวัตถุประสงคข์องการวิจัยครั้งนี้  คือ เพ่ือเปรียบเทยีบปริมาณธาตุอาหารพืชในดินในสวนยางพารา

ภายใต้ระบบการปลูกพืชแซมยางพาราแบบต่างๆ  
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วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

งานวิจัยนี้ด าเนินการในพ้ืนที่ บ้านห้วยไผ่ ต าบลวังนกแอ่น อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีสภาพภมูิประเทศ

แบบลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชัน 12 - 30% สงูจากระดับน า้ทะเลปานกลางประมาณ 190 เมตร วัตถุต้นก าเนิดดิน

เกดิจากตะกอนดาษเชิงเขาและการผุพังสลายตัว (colluvium & residuum) จากหินทรายมาทับถมบนหินตะกอนเนื้ อ

ประสม การระบายน า้ค่อนข้างเลว การไหลบ่าของน า้ผิวดินช้า ลักษณะของดินเป็นดินตื้นถึงชั้นดานแขง็ของศิลาแลง ดิน

บนเนื้อดนิเป็นดนิร่วนปนดนิเหนียว สนี า้ตาลแดง ดนิล่างเป็นดนิร่วนปนดนิเหนียว ปนก้อนกรวดลูกรัง สแีดง จะพบแผ่น

ศิลาแลงภายใน 50 ซม. จากผิวดิน ซึ่งจะจับตัวเป็นชั้นดานมีขนาดใหญ่ และ แขง็จนไม่สามารถที่จะเจาะผ่านได้ ในบาง

แห่งหน้าดนิจะถูกชะล้างไปจนถึงชั้นแผ่นศิลาแลง ปฏกิริิยาดินเป็นกรด (pH 5.5) สภาพภมูิอากาศแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน 

(Tropical savannah climate : AW) ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียต่อปีประมาณ 1,200 มิลลิเมตร โดยฤดูฝนจะเริ่มในเดือน

มถุินายน จนกระทั่งเดอืนตลุาคม อณุหภมูติ ่าสดุเฉล่ีย 23 องศาเซลเซียส อณุหภมูสิงูสดุเฉล่ีย 33 องศาเซลเซียส 

การศึกษานี้ ใช้พ้ืนที่ปลูกยางพาราบนที่ดอนที่ความลาดชันไม่เกนิ 35% อายุยางพาราประมาณ 3 ปี ที่ระยะปลูก 

3x7 เมตร โดยแปลงทดลองแต่ละแปลงมีขนาด 10x9 เมตร วางแผนการทดลองแบบ randomized complete block 

design ( RCBD ) จ านวน 4 กรรมวิธ ี3 ซ า้ โดย วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลและเปรียบเทยีบความแตกต่างของ

ค่าเฉล่ียโดยวิธ ีDMRT)Duncan’ s New Multiple Range Test( ที่ระดบัความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดงันี้  

  1) ยางพารา (R)     treatment 1 

  2) ยางพารา + ข้าวโพด (R+M)   treatment 2 

  3) ยางพารา + ข้าวโพด + พืชตระกูลถั่ว (R+M+S) treatment 3 

  4) ยางพารา + ข้าวโพด + หญ้าแฝก (R+M+V) treatment 4 

 การเกบ็ตวัอย่างดนิในช่วงฤดูหนาว (มกราคม) ฤดูร้อน (พฤษภาคม) และ ฤดูฝน (สงิหาคม) ที่ความลึก 0-20 

และ 20 - 40 เซนตเิมตร โดยการสุ่มตวัอย่างจ านวน 3 จุดต่อแปลง โดยสุ่มตัวอย่างจากด้านส่วนบนของแปลง ห่างจาก

ต้นยางพารา 50 เซนติเมตร ส่วนกลางของแปลง ห่างจากต้นยางพารา 350 เซนติเมตร และส่วนท้ายของแปลงห่างจาก

ต้นยางพารา 50 เซนตเิมตร เพ่ือหาคุณสมบตัทิางเคมขีองดนิได้แก่ %คาร์บอน และ %ไนโตรเจน โดยวิเคราะห์จากเครื่อง 

Vario EL cube (Elementar, Germany) ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ด้วยวิธ ีBray II, โพแทสเซียม แคลเซียม และ

แมกนีเซียมที่แลกเปล่ียนได้ ด้วยวิธีการสกัดด้วยแอมโมเนียมอะชิเตต จากนั้นหาความเข้มข้นของไออนที่สกดัได้โดยใช้ 

AAS และความชื้นของดนิ ด้วยวิธ ีOven method โดยใช้การเฉล่ียของความชื้นดนิที่ 2 ระดบัความลึก คอื 0-20 ซม. และ 

20-40 เซนตเิมตร 

 

ผลการศึกษา 

1. ความช้ืนดิน 

เปอร์เซน็ตค์วามชื้นในดนิของแต่ละกรรมวิธมีค่ีาใกล้เคยีงกนัโดยไม่แตกต่างกนัทางสถติ ิ(Fig.1) พบว่าความชื้น

ของดนิในฤดูหนาวเดอืนมกราคมมค่ีาอยู่ในช่วง 5 - 7 เปอร์เซน็ต ์จากนั้นลดลงในฤดูร้อนเดอืนพฤษภาคมมค่ีาอยู่ในช่วง 

3 - 4 เปอร์เซน็ต ์และมกีารเพ่ิมขึ้นในฤดูฝนเดือนสงิหาคมมค่ีาอยู่ในช่วง 8 - 10 เปอร์เซน็ต ์
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Fig.1 Changes of soil moisture in each treatment at different months 

 

 

2. คุณสมบติัทางเคมีของดิน 

ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดินในแปลงปลูกยางพาราที่มีการปลูกพืชแซมยางพาราต่างๆ ที่

ระดบัความลึก 0 - 20 ซม. จากผวิดนิ ในช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อน และ ฤดูฝน พบว่าสมบัติทางเคมีดินส่วนใหญ่ของแต่ละ

กรรมวิธสี่วนใหญ่มค่ีาไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(Table 1)  
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Note: 
NS

 Non-significant difference of mean among treatment (P>0.05) 
*
Significant difference (P<0.05)  

Mean in the same column with different superscripts differ significantly by DMRT 

 

 ปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในดนิมค่ีาแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติขิองแต่ละกรรมวิธจีากฤดูหนาวไปยังฤดู

ฝน พบว่าในช่วงฤดูฝน กรรมวิธีที่ 1 มีการสะสมคาร์บอนที่สูงที่สุด 1.4% แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ

กรรมวิธทีี่ 4 กรรมวิธทีี่ 3 และกรรมวิธทีี่2 มีค่า 1.2 1.17 และ 1.13% ตามล าดับ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินมี

ความแตกต่างกนัทางสถิติไปในทศิทางเดียวกนักบัปริมาณคาร์บอนในดิน พบว่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในฤดูฝนของ

แต่ละกรรมวิธมีคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั โดยที่กรรมวิธทีี่ 1 มปีริมาณไนโตรเจนมากที่สดุ คือ 0.17% รองลงมา

ได้แก่ กรรมวิธทีี่ 3 กรรมวิธทีี่ 4 และ กรรมวิธทีี่ 2 มีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด 0.14 0.13 และ 0.13% ตามล าดับ 

อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของแต่ละกรรมวิธใีนของแต่ละฤดูกาลและมีค่า

น้อยที่สดุในฤดูฝนพบว่าสดัส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนอยู่ในช่วง 8.61-9.18 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน

ของแต่ละกรรมวิธใีนของแต่ละฤดูกาลไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ และมปีริมาณคาร์บอนอยู่ในช่วง 2-

4 mg/kg ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้มีค่าน้อยที่สดุในฤดูฝน โดยพบว่าฤดูหนาว และฤดูร้อนแต่ละกรรมวิธี

ปริมาณโพแทสเซียมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ในฤดูฝนแต่ละกรรมวิธีปริมาณโพแทสเซียม

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยที่ กรรมวิธีที่ 2 มีปริมาณโพแทสเซียมสงูที่สดุ 248 mg/kg รองลงมาได้แก่ 

กรรมวิธทีี่ 4 200 mg/kg กรรมวิธีที่ 1 184 mg/kg และ กรรมวิธทีี่ 3 168 mg/kg ตามล าดับ ส าหรับปริมาณ

แมกนีเซียมที่แลกเปล่ียนพบว่าแต่ละกรรมวิธใีนฤดูร้อนมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิโดยที่ กรรมวิธทีี่ 4 มี

ปริมาณแมกนีเซียมในดนิสงูที่สดุ คอื 324 mg/kg รองลงมาคือ กรรมวิธทีี่ 1 304 mg/kg กรรมวิธ ี3 244 mg/kg และ 

กรรมวิธทีี่ 2 227 mg/kg ตามล าดบั ในส่วนของปริมาณแคลเซียมที่แลกเปล่ียนได้ในดินทั้งในฤดูหนาว ร้อน และฝน ไม่

มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ 

 

Treatment Time C 

(%) 

N 

(%) 

C/N 

(%) 

P 

(mg/kg) 

K 

(mg/kg) 

Ca 

(mg/kg) 

Mg 

(mg/kg) 

R  

January 

(Cool 

season) 

1.24 0.13 9.33 2.88 573 103 264 

R+M 1.20 0.13 9.30 3.02 670 112 233 

R+M+S 1.26 0.12 10.25 3.40 570 92 237 

R+M+V 1.21 0.12 9.79 2.72 432 89 211 

F-test  NS NS NS NS NS NS NS 

R  

May 

(Hot 

season) 

1.13 0.13 8.88 2.52 407 113 304ab 

R+M 1.22 0.14 8.64 3.11 483 104 227b 

R+M+S 1.24 0.14 8.69 1.82 452 84 244b 

R+M+V 1.28 0.14 9.32 1.96 509 114 324a 

F-test  NS NS NS NS NS NS * 

R  

August 

(Rainy 

season) 

1.40a 0.17a 8.61 3.16 184ab 65 167 

R+M 1.13b 0.13b 8.73 3.35 248a 65 151 

R+M+S 1.17b 0.14b 8.53 3.00 168b 51 131 

R+M+V 1.21b 0.13b 9.18 2.06 200ab 58 143 

F-test  * * NS NS * NS NS 
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Table 2 Assessment of plan nutrient in soil for rubber monocrop plantation and rubber intercropping plantation 

* compared to standard of suitable soil properties in rubber plantation (นุชนารถ: 2542, 2550, 2552) 
 

 

 

 

3. การประเมินปริมาณธาตุอาหารพชืในดิน 

การประเมนิปริมาณธาตอุาหารพืชในดนิจาก Table 2 แสดงการเปรียบเทยีบปริมาณธาตุอาหารพืชที่เหลือในดิน

ปลูกยางพาราเชิงเดี่ยวและพ้ืนที่ปลูกพืชร่วมยางพารา ท าการประเมินหลังจากที่มีการปลูกยางพาราจากฤดูหนาวสู่ฤดูฝน 

โดยท าการประเมินในฤดูฝน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปริมาณคาร์บอน ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ และปริมาณแคลเซียมที่แลกเปล่ียนได้มีค่าอยู่ในระดับต ่าซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 1.1-1.5%, 0.12-0.16%, 1-4 

mg/kg, 50-70 mg/kg ตามล าดับ ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปล่ียนได้อยู่ในระดับปานกลางมีค่าอยู่ในช่วง 130-170 

mg/kg และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้มีอยู่ในระดับที่สงู คือ อยู่ในช่วง 150-250 mg/kg โดยพบว่า ทั้งการ

ปลูกยางพาราเชิงเดี่ยวและการปลูกพืชแซมยางพารามปีริมาณธาตอุาหารในดนิอยู่ในระดบัเดยีวกนั  

 

วิจารณผ์ลและสรุปผล 

จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงปริมาณความชื้นในดินปลูกยางพาราภายใต้ระบบการปลูกพืชร่วมกับยางพารา

จาก Fig.1 แสดงให้เหน็ว่า ความชื้นในดินมีการเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล โดยพบว่า ในช่วงฤดูร้อน ความชื้นของดินมีค่า

ลดลง ซึ่งเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปริมาณน า้ฝนที่น้อยและอุณหภูมิที่สูง ท าให้น า้ในดินมีการระเหยจากผิวหน้าดิน

มากกว่าฤดูหนาวและเนื่องจากอณุหภมูทิี่สงูส่งผลให้พืชมอีตัราการคายน า้สงูขึ้น เพ่ือการรักษาสมดุลศักย์ของน า้ในต้นพืช

ท าให้พืชมกีารดูดใช้น า้ในดนิเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

ความชื้ นดินยังส่งผลต่อจ านวนของจุลินทรีย์ดิน ซึ่งจากผลการศึกษาจะเหน็ได้ว่า แปลงปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว 

ปริมาณคาร์บอน และ ไนโตรเจนที่สะสมอยู่ในดินมีปริมาณที่สงูกว่าแปลงปลูกพืชแซมยางพาราในฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูที่มี

ความชื้นในดนิสงูที่สดุซึ่งสามารถส่งเสริมกจิกรรมของจุลินทรีย์ดินให้มีการใช้คาร์บอนในดิน (Six et al. 2006) เพ่ือเป็น

แหล่งพลังงาน และมกีารใช้ไนโตรเจนอย่างมากเพ่ือสร้างเป็นส่วนของโปรตีนในร่างกายของจุลินทรีย์ดินซึ่งด้วยเหตุนี้ เอง

ท าให้ ปริมาณคาร์บอน และไนโตรเจนในดินในฤดูฝนถูกใช้ในแปลงปลูกพืชแซมยางพารามากกว่าแปลงปลูกยางพารา

เชิงเดี่ยว เนื่องจาก แปลงปลูกพืชแซมยางพารามคีวามหลากหลายของพืชที่มากกว่า และจากการทิ้งเศษเหลือจากการเกบ็

เกี่ยวข้าวโพด ถั่ว และ หญ้าแฝก ซึ่งพืชร่วมยางพาราเหล่านี้ เป็นพืชที่มีอตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนต ่ากว่าอตัราส่วน

คาร์บอนต่อไนโตรเจนในอุดมคติที่จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ (24:1) ซึ่งพืชเหล่านี้ จึงสามารถย่อยสลายได้ง่าย

(USDA Natural Resources Conservation Service, 2011) ท าให้มีความเหมาะสมที่จะเป็นแหล่งอาศัยของจุลินทรีย์

มากกว่าแปลงปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว และจากเศษซากพืชท าให้เกดิการ Mineralization โดยกจิกรรมของจุลินทรีย์ให้มีการ

 

Soil properties 

 

Plant Nutrient content  

Soil properties 

Sole rubber* intercropping* 

Low Medium High Low Medium High 

คาร์บอน (%) 1.1-1.5  - -  - - 

Nitrogen (%) 0.12-0.16  - -  - - 

Potassium (mg/kg) 150-250 - -  - -  

Phosphorus (mg/kg) 1-4  - -  - - 

Calcium (mg/kg) 50-70  - -  - - 

Magnesium (mg/kg) 130-170 -  - -  - 
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ปลดปล่อยคาร์บอนและไนโตรเจนลงสู่ดิน และอากาศ แต่ในกรณีที่มีปริมาณจุลินทรีย์ดินที่มากขึ้นท าให้มีผลต่อสดัส่วน

คาร์บอนต่อไนโตรเจนในดินที่ลดลง เนื่องจากมีการใช้ธาตุอาหารเหล่านี้ เพ่ือกจิกรรมของจุลินทรีย์ (Six et al. 2006)  

ซึ่งจาก Table 1 จะเหน็ว่าปริมาณไนโตรเจนที่สะสมในดินในช่วงของทุกๆ ฤดูมีค่าใกล้เคียงกนั เนื่องจากเกษตรมีการใส่

ปุ๋ยยูเรียให้กบัข้าวโพดในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่มกีารปลูกข้าวโพดเป็นพืชร่วมยางพารา อกีทั้งยังมกีารใช้เศษซากถั่วที่ปลูก

เป็นพืชเหลื่อมฤดูในฤดูหนาวเป็นพืชคลุมดนิ และเป็นการเพ่ิมอนิทรีย์วัตถุในดินเพ่ือประโยชน์ในการเพ่ิมไนโตรเจนจาก

การ Mineralization อกีด้วย ถงึแม้ว่าไนโตรเจนจะถูกใช้ไปมากในช่วงการเจริญเตบิโตของข้าวโพดแต่กไ็ด้รับการใส่ปุ๋ยเคมี

ทดแทนจากเกษตรกร นอกจากนี้ จากผลการทดลอง Table 1 จะเหน็ว่า ปริมาณคาร์บอน โพแทสเซียม แคลเซียม และ

แมกนีเซียมในดนิในช่วงฤดูฝนมกีารลดลงโดยมกีารสญูเสยีไปกบัการกร่อนดนิ และน า้ไหลบ่า ซึ่งสอดคล้องกบั Roose and 

Barthes (2001) กล่าวว่า คาร์บอนในดนิสามารถสญูเสยีไปกบัการกร่อนดนิ น า้ไหลบ่า และการชะล้างลงสู่ชั้นใต้ดนิได้ อกี

ทั้งธาตุอาหารพืช และอนิทรีย์คาร์บอนในปกติจะลดลงเมื่อการกร่อนดินมีปริมาณที่สงูขึ้น (Kaihura et al., 1998) และ 

ในส่วนของโพแทสเซียมจาก Table 1 จะเหน็ได้ว่าในฤดูฝนปริมาณโพแทสเซียมที่อยู่ในดินมีปริมาณที่ลดลงอย่างมากเมื่อ

เทยีบกับช่วงฤดูหนาว เนื่องมาจากในช่วงฤดูฝนมีการชะละลายโพแทสเซียมในปริมาณที่สูงซึ่งรูปของโพแทสเซียมที่พืช

สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่ายคอื โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได้ และโพแทสเซียมรูปนี้ เองที่เป็นรูปที่มีการสญูเสยีโดยการชะ

ง่ายกว่าโพแทสเซียมรูปอื่น อีกทั้งยังเป็นช่วงที่มีการปลูกข้าวโพด ซึ่งในช่วงการเจริญเติบโตของพืชจะมีการดูดใช้

โพแทสเซียมในดินในปริมาณที่สงูพอๆ กบัปริมาณของไนโตรเจน จึงท าให้ปริมาณโพแทสเซียมในดินลดลง ซึ่งแตกต่าง

จากปริมาณของฟอสฟอรัสในดนิ ค่อนข้างมกีารเปล่ียนแปลงที่ไม่มากทั้ง 3 ฤดูกาล เนื่องจากสารประกอบฟอสเฟตเป็นตวั

ที่ละลายน า้ได้น้อยมาก ซึ่งท าให้ฤดูฝนมผีลกระทบต่อการสญูเสยีฟอสฟอรัสน้อยมาก  

 ดินในแปลงปลูกยางพาราเชิงเดี่ยว (กรรมวิธีที่ 1) จัดเป็นดินที่มีปริมาณธาตุอาหารที่จ าเป็นส าหรับการ

เจริญเติบโตของต้นยางพาราในระดับที่สงูถึงต ่า (Table 2) โดยพบว่า คาร์บอน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ แคลเซียม  

จัดอยู่ในระดับที่ต ่า แมกนีเซียมจัดอยู่ในระดับปานกลาง และโพแทสเซียมจัดอยู่ในระดับที่สูง ขณะเดียวกันเมื่อน ามา

เปรียบเทยีบกบัธาตอุาหารที่จ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตของต้นยางพาราที่มีการปลูกพืชร่วม (กรรมวิธทีี่ 2 3 และ 4) 

จัดอยู่ในระดบัที่สงูถงึต ่าเช่นเดยีวกนั จากผลการวิเคราะห์ดนิปลูกยางพาราในจังหวัด ระยอง ที่ปลูกในบริเวณที่มสีภาพภมูิ

ประเทศแบบลูกคล่ืนลอนลาดถงึเนนิเขาของ พรทวิา และ ณฏัฐา (2549) อ้างตาม สายใจ 2554 พบว่า ดนิปลูกยางพารา

เป็นสนี า้ตาล เหลืองออกแดง และ แดง มีเนื้ อดินปานกลางถึงหยาบ เป็นดินกรด จะมีปริมาณคาร์บอน ฟอสฟอรัส และ

แคลเซียม ที่เป็นประโยชน์ต ่า ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกบัพ้ืนที่ศึกษาในคร้ังนี้  เนื่องจากลักษณะดินสเีหลืองแดงนี้  แสดงว่า

ดินมีออกไซด์ของเหล็กสูง ซึ่ งในการที่ดินมีปริมาณธาตุเหล็กที่สูงจะมีภาระปรปักษ์กับธาตุอื่นๆ เช่น ฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม แคลเซียม (Fageria, 2001) และยังสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชที่สะสมอยู่ในดิน

ปลูกยางพาราในภาคใต้พันธุ์ RRIM 600 ที่ปลูกในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร สรุาษฎร์ธานี และ นครศรีธรรมราช ของสายใจ 

(2554) ซึ่งมปีริมาณฟอสฟอรัส แคลเซียม และ แมกนีเซียม อยู่ในช่วง (0.3-28.0, 18.0 - 576.0 และ 3.0 - 144.0 

mg/kg) ตามล าดบั 

 การศึกษาการเปล่ียนแปลงธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของยางพาราแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่การปลูก

ยางพาราเชิงเดี่ยวและการปลูกพืชร่วมยางพารา มปีริมาณธาตอุาหารพืชในดนิที่ไม่แตกต่างกนั ซึ่งเกษตรกรสามารถน ามา

พิจารณาในการปลูกพืชร่วมยางพาราเพ่ือสร้างรายได้ระหว่างรอการเกบ็เกี่ยวน า้ยาง และยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ดิน และ 

น า้ในสวนยางพาราบนพ้ืนที่สงูได้อกีทางหนึ่ง 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรในเขตรับผิดชอบของ

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 โดยระบบค้นหาเส้นทางจะช่วยในการวางแผนการเดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรที่หน่วยงานรับผิดชอบ

ทั้งสิ้น 10 จังหวัด ให้แก่บุคลากรส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 บุคลากรส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่ทั้ง 10 จังหวัด บุคลากร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะช่วยแก้ไขปัญหาการเดินทางไปยังสหกรณ์ที่ตั้งขึ้ นใหม่ หรือสหกรณ์

ที่บุคลากรยังไม่เคยเดินทางไป ระบบจะช่วยค านวณระยะทางและเลือกเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสม ตามล าดับการปฏิบัติงาน ผลจากการ

ทดสอบ ระบบสามารถแนะน าเส้นทางในการเดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรได้เหมาะสมและถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาการเดินทางของ

บุคลากร และยังช่วยในการวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลาในการเดินทาง และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ตอบโจทย์ตามนโยบายของทาง

ภาครัฐ ด้านพลังงานได้อกีด้วย อย่างไรกต็ามระบบน้ันสามารถค้นหาเส้นทางไปยังสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผดิชอบของส านักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จ านวน 10 จังหวัด เท่าน้ัน โดยไม่สามารถค้นหาเส้นทางได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 

 

ค าส าคญั: ระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม  สหกรณ์การเกษตร  ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6  การวางแผนการเดินทาง 

 

Abstract 

 This research aims to develop a system for the right path to getting to agricultural cooperatives in the area of responsibility 

of the cooperative auditing office region 6. The system will get help in planning a trip to an agricultural cooperative agency 

responsible for all 10 provinces to the personnel office of the cooperative auditing office region 6. Cooperative auditing Office 

personnel in the area of the 10 provinces personnel cooperative auditing department and government agencies public organization. 

This will help resolve a trip to the newly established cooperatives or cooperative personnel have not been to. The system will 

calculate the distance and direction of travel is right. In order to perform the job. The experimental result. The system can guide the 

path of travel to the agricultural cooperative is appropriate and correct. Can solve all of the staff and also help in planning a trip. 

Reduce travel time and reduce energy costs. Meet the policy of the government. Energy, However, the system can find the path to the 

agricultural cooperatives in the area of jurisdiction of the cooperative auditing office region 6 of 10 provinces only and can’t find 

your way across the country. 

 

Keywords: Navigation system optimization, Agricultural cooperatives, Travel planner 

 

บทน า 

ปัจจุบนัการปฏบิตังิานในทุกด้านล้วนแล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัระบบสารสนเทศ โดยระบบสารสนเทศเป็นการ

ปฏบิตักิารรวบรวม จัดเกบ็ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ภายในเวลา

อนัรวดเรว็ ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ เป็นกระบวนการท างานที่เกี่ยวกบัข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการ
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ก าหนดข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ ฯลฯ ที่มีความสมัพันธก์บัต าแหน่งในเชิงพ้ืนที่ เช่น 

ต าแหน่งบ้าน ถนน แม่น า้ ฯลฯ ในรูปของ ตารางข้อมูล และฐานข้อมูล ข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิง

บรรยาย สามารถอ้างองิถงึต าแหน่งที่มอียู่จริงบนพ้ืนโลกได้โดยอาศัยระบบพิกดัทางภมูิศาสตร์ ซึ่งจะสามารถอ้างองิได้ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม ในประเทศไทยได้มีผู้ศึกษางานวิจัยและน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานอย่าง

แพร่หลาย ทั้งทางด้านการสาธารณสขุ เช่น การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (สรวงสดุา คงมั่ง, 2554) ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 

ระบบสารสนเทศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง (ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543) ด้านคมนาคมกไ็ด้มีผู้ พัฒนาระบบ

ขึ้นมาช่วยในการเดินทางให้สะดวกมากขึ้นและตรงกบัความต้องการของบุคคล บริษัท องค์กร หรือหน่วยงาน เช่น ด้าน

การท่องเที่ยว มีการพัฒนาระบบแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา (อภิสทิธิ์ สธุาประดิษฐ์, 2553) ด้านการบริการ

ประชาชน มีการพัฒนาระบบการวิเคราะห์โซนการให้บริการผู้โดยสารรถแทก็ซี่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สทิธิ

โชค นัทธพงศ์วิภาส, 2552) ด้านการศึกษากไ็ด้มีการพัฒนาระบบการจัดเส้นทางการเดินรถของโครงการศึกษาความ

เป็นไปได้การจัดท าระบบรถโรงเรียนในเทศบาลนครหาดใหญ่ (วลักษ์กมล คงยัง และคณะ, 2552)  

ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณท์ี่ 6 เป็นหน่วยงานสงักดักรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย

มพ้ืีนที่รับผดิชอบจ านวน 10 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตรก าแพงเพชร ตาก สโุขทยั 

แพร่ และน่าน บุคลากรของหน่วยงานมีการออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการการถ่ายทอดความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเงิน

และการบัญชี ด าเนินการตรวจสอบบัญชี ก ากับดูแลและควบคุมคุณภาพงาน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้  แนะน าด้าน

โปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่บุคลากรของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร ดงันั้นจึงต้องมกีาร

เดนิทางไปยังสหกรณ์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือปฏบิัติภารกจิต่างๆ ข้างต้นที่ได้กล่าวไว้แล้ว ซึ่งการออกพ้ืนที่ไปปฏบิัติ

หน้าที่ในแต่ละคร้ังมกัเกดิปัญหาในการเดนิทาง เนื่องจากบุคลากรสงักดัส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ที่ 6 ส่วนใหญ่ปฏบิัติ

หน้าที่ในจังหวัดพิษณุโลกเป็นหลัก ซึ่งท าให้ไม่เชี่ยวชาญเส้นทางการเดินทางในเขตพ้ืนที่ทั้ง 10 จังหวัด ส่งผลให้เกิด

ปัญหาในการเดนิทางไปปฏบิตังิานอยู่เสมอ ผู้วิจัยจึงมแีนวคิดที่จะสร้างระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สดุ มาแก้ปัญหา

ดังกล่าว โดยน าข้อมูลพิกดัของสหกรณ์มาพัฒนาร่วมกบั Google Maps API (Gabriel Svennerberg, 2010) แล้วแสดง

เส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่น เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 

รวมถึงบุคลากรในสังกัดส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทั้ง 10 จังหวัดในเขตพ้ืนที่ บุคลากรสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง สามารถวางแผนการเดนิทางไปยังเป้าหมายได้ และสามารถเลือกใช้เส้นทาง

ในการเดนิทางได้เหมาะสมที่สดุ สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและเชื้ อเพลิงใน

การเดนิทาง ท าให้ผลการปฏบิัติงานตามนโนบายของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก  าหนด 

และได้ประสทิธภิาพสงูสดุ 

 

วิธีด าเนินงาน 

 ผู้วิจัยได้มแีนวคดิที่จะพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม ในการเดนิทางไปยังสหกรณก์ารเกษตรในเขตพ้ืนที่

ส  านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ที่ 6 โดยออกแบบขั้นตอนการท างานของระบบออกเป็น 4 ส่วน ดังรูปที่ 1 ประกอบด้วย 1.

ส่วนของผู้ ใช้ระบบ (User) ท าหน้าที่ก  าหนดสหกรณ์เริ่มต้นและสหกรณ์เป้าหมายของการเดินทางผ่านทางเว็บ

แอพพลิเคชั่น 2. ส่วนของเวบ็แอพพลิเคชั่น (Web Application) ประกอบด้วย Google Map API ท าหน้าที่ค านวณ

ระยะเวลาระหว่างสหกรณเ์ริ่มต้นและสหกรณเ์ป้าหมายของการเดนิทาง โดยดงึพิกดัจากฐานข้อมูล และค านวณระยะเวลาที่

ใช้ในการเดนิทาง ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้ Greedy Algorithm ค านวณหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สดุ แล้วแสดงผลเส้นทางการเดิน

ทางผ่านทาง Google Map และแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปแต่ละจุดหมาย 3. ส่วนของฐานข้อมูล (Database) 

ท าหน้าที่เกบ็ข้อมูลรายละเอยีดและพิกดัของสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส  านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 4. ส่วนของ

ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Administrator) ท าหน้าที่เพ่ิม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลรายละเอยีดและพิกดัของสหกรณ ์ 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 โดยผู้วิจัยได้ออกแบบการด าเนินงานพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม กรณศีึกษาสหกรณก์ารเกษตรในเขต

พ้ืนที่ส  านักงานตรวจบญัชีสหกรณท์ี่ 6 ดงันี้ 

 1. การรวบรวมขอ้มูล 

 ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้  เป็นข้อมูลรายละเอยีดและพิกดัของสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส  านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์ที่ 6 จ านวน 210 สหกรณ์ ซึ่งครอบคลุม 10 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจิตร 

ก าแพงเพชร ตาก สโุขทยั แพร่ และน่าน โดยจัดเกบ็ข้อมูลในรูปแบบของฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล 

MySQL ดังรูปที่ 2 ซึ่งจะเกบ็ข้อมูลทั้งหมด 6 Attribute ประกอบด้วย รหัสสหกรณ์ (Coop_ID), ชื่อสหกรณ ์

(Coop_Name), ที่อยู่ (Address), จังหวัด (Province), ลองจิจูด (Longitude), ละตจูิด (Latitude) 

 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงรายละเอยีดข้อมูลสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 

 

 2. การออกแบบโครงสรา้งของระบบ 

 การพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม ในการเดินทางไปยังสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส  านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์ที่ 6 เพ่ือแก้ไขปัญหาในการเดินทางและสามารถค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการน าทางไปยังสหกรณ์

เป้าหมายตามที่ก  าหนด โดยได้ออกแบบโครงสร้างการท างานออกเป็น 3 ขั้นตอน ดงัรปูที่ 3 
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รูปท่ี 3 ขั้นตอนการท างานของระบบ 

 

 จากรปูที่ 3 กระบวนการท างานของระบบ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คอื ส่วนข้อมูลเข้า ส่วนประมวลผล และส่วน

แสดงผล ซึ่งแต่ละส่วนจะมกีระบวนการท างาน ดงันี้  

 ส่วนข้อมูลเข้า จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและพิกัดของสหกรณ์เริ่มต้น กับสหกรณ์เป้าหมายของการ

เดนิทาง โดยข้อมูลดงักล่าวจะเกบ็ไว้ในฐานข้อมูลเพ่ือน าไปประมวลผลต่อไป โดยมีขั้นตอนการท างานดังรูปที่ 4 เริ่มจาก

การก าหนดสหกรณ์เริ่มต้น 1 จุด และสหกรณ์เป้าหมายในการเดินทางแต่ละครั้งได้มากกว่า 1 จุด แต่ไม่เกนิ 5 จุด แล้ว

ระบบจะท าการ คิวร่ี (Query) ข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไขที่เลือกไว้ ตัวอย่างเช่น สหกรณ์เริ่มต้น คือ ส านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์ที่ 6 สหกรณ์ปลายทาง คือ สหกรณ์วัดจันทร์, สหกรณ์การเกษตรบางระก า, สหกรณ์ผู้ใช้น า้บ้านกร่างพิษณุโลก, 

สหกรณ์การเกษตรวังทอง และสหกรณ์การเกษตรวัดโบสถ์ ระบบจะท าการคิวร่ี (Query) ข้อมูลพิกดั จากฐานข้อมูลเพ่ือ

น าไปประมวลผลต่อไป 

 

 
รูปท่ี 4 ขั้นตอนการท างานของส่วนข้อมูลเข้า 

 

 ส่วนประมวลผล จะแบ่งการประมวลผลออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดงันี้  

 1. การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Google Map API  
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 มขีั้นตอนการท างานดังรูปที่ 5 โดยเริ่มจากการน าค่าพิกดัของสหกรณ์เริ่มต้น และสหกรณ์เป้าหมาย ที่ได้รับมา

จากส่วนข้อมูลเข้า มาก าหนดต าแหน่งลงใน Google Map แล้วค านวณหาระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางแต่ละจุดเกบ็ใน

เมตริกซ์ระยะห่าง (distance matrix)  

 

รูปท่ี 5 ขั้นตอนการท างานของส่วนประมวลผลโดยใช้ Google Map API 

 

 ข้อมูลเมตริกซ์ระยะห่าง (distance matrix) เป็นข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากสหกรณ์เริ่มต้นไปยัง

สหกรณ์เป้าหมายทั้งหมด มีหน่วยเป็นวินาท ีดังรูปที่ 6 โดยมีสหกรณ์เริ่มต้น คือ สหกรณ์ A สหกรณ์เป้าหมาย คือ 

สหกรณ ์B, สหกรณ ์C, สหกรณ ์D,สหกรณ ์E และสหกรณ ์F แล้วค านวณหาระยะเวลาที่ใช้จากสหกรณ์ A ถึงสหกรณ์ A 

เท่ากบั 0, จากสหกรณ์ A ถึงสหกรณ์ B เท่ากบั 1521, จากสหกรณ์ A ถึงสหกรณ์ C เท่ากบั 2269 ค านวณหาจนถึง

สหกรณ ์F ต่อจากนั้นกเ็ลื่อนมาเป็นสหกรณ ์B ถงึสหกรณ ์A เท่ากบั 1465, สหกรณ ์B ถงึสหกรณ์ B เท่ากบั 0, สหกรณ ์

B ถึงสหกรณ์ C เท่ากบั 1148 ค านวณแบบนี้ ไปเรื่อยๆ จนถึง สหกรณ์ F ถึงสหกรณ์ F กจ็ะได้ข้อมูลเมตริกซ์ระยะห่าง 

(distance matrix) แบบ 6 x 6 มติ ิ(Barbara Spillmann, 2004) 

 

 
 

รูปท่ี 6 ข้อมูลเมตริกซ์ระยะห่าง (distance matrix) 

 

 2. การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ Greedy Algorithm  

 มขีั้นตอนการท างานดงัรปูที่ 7 โดยน าข้อมูลเมตริกซ์ระยะห่าง (distance matrix) ที่ได้จากส่วนการประมวลผล

แรก มาค านวณหาเส้นทางที่ใช้เวลาน้อยที่สดุ  

 

 
 

รูปท่ี 7 ขั้นตอนการท างานของส่วนประมวลผลโดยใช้ Greedy Algorithm 
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 Greedy Algorithm เป็นการค้นหาแบบดีที่สดุก่อน (Best first search) โดยการหาเส้นทางต้องผ่านโหนดทุก

โหนดในกราฟ หลักการของการค้นหา คอื การเลือกโหนดที่ดทีี่สดุตลอดเวลา ดงันี้  (วิภาดา เพชรรัตน์, 2554; Byung-In 

Kim, Jae-Ik Shim, Min Zhang., 1998) 

  1. เลือกโหนดเริ่มต้นมาหนึ่งโหนด 

  2. ให้โหนดที่เลือกเป็นสถานะปัจจุบนั 

  3. ให้ท าตามขบวนการข้างล่างนี้จนกว่าจะไม่สามารถสร้างโหนดลกูได้อกี 

   3.1 สร้างสถานะใหม่ที่เป็นโหนดลูกที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากสถานะปัจจุบนั 

   3.2 จากสถานะใหม่ที่สร้างขึ้นมาทั้งหมด ให้เลือกสถานะหรือโหนดลูกที่ดทีี่สดุออกมาเพียง 

          โหนดเดยีว  

  4. กลับไปที่ขั้นตอนที่ 2 

 ตวัอย่างการค านวณหาเส้นทางที่ใช้เวลาน้อยที่สดุ จากข้อมูลเมตริกซ์ระยะห่าง (distance matrix) ดงัรปูที่ 6 โดย

เริ่มพิจารณาจากแถวแรก โดยมีสหกรณ์เริ่มต้น คือ สหกรณ์ A ท าการส ารวจไปทุกสหกรณ์เป้าหมาย แล้วเลือกสหกรณ์

เป้าหมายที่มีค่าระยะเวลาที่ใช้น้อยที่สดุ คือ สหกรณ์ E มีค่าระยะเวลาเท่ากบั 429 ดังรูปที่ 8 (ก) ต่อจากนั้นเลื่อนไป

พิจารณาที่แถวที่ 5 สหกรณ ์E ท าการส ารวจไปทุกสหกรณ ์แล้วเลือกสหกรณท์ี่มค่ีาระยะเวลาที่ใช้น้อยที่สดุ คือ สหกรณ์ F 

มีค่าระยะเวลาเท่ากบั 1352 ดังรูปที่ 8 (ข) ซึ่งถ้าสหกรณ์ใดพิจารณาไปแล้วจะไม่น ามาพิจารณาอกี ต่อจากนั้นเลื่อนไป

พิจารณาที่แถวที่ 6 สหกรณ ์F ท าการส ารวจไปทุกสหกรณ ์แล้วเลือกสหกรณท์ี่มค่ีาระยะเวลาที่ใช้น้อยที่สดุ คอื สหกรณ์ D 

มค่ีาระยะเวลาเท่ากบั 1925 ดงัรปูที่ 8 (ค) ต่อจากนั้นเล่ือนไปพิจารณาที่แถวที่ 4 สหกรณ ์D ท าการส ารวจไปทุกสหกรณ ์

แล้วเลือกสหกรณท์ี่มค่ีาระยะเวลาที่ใช้น้อยที่สดุ คอื สหกรณ ์B มค่ีาระยะเวลาเท่ากบั 899 ดงัรปูที่ 8 (ง) ต่อจากนั้นเลื่อน

ไปพิจารณาที่แถวที่ 2 สหกรณ์ B ท าการส ารวจไปทุกสหกรณ์ เมื่อพิจารณาแล้วว่าได้ท าการส ารวจไปทุกสหกรณ์แล้ว 

ยกเว้นสหกรณ ์C ดงันั้นจึงเลือกสหกรณ ์C เป็นสหกรณเ์ป้าหมายสดุท้ายของการเดนิทางคร้ังนี้  ดงัรปูที่ 8 (จ) เมื่อท าการ

ส ารวจครบทุกสหกรณถ์อืว่าสิ้นสดุขั้นตอนการท างาน ผลลัพธท์ี่ได้จากการค้นหาเส้นทางที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สดุ 

ดงัรปูที่ 8 (ฉ) 

 

 
     (ก)       (ข) 

 
      (ค)           (ง) 
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     (จ)        (ฉ) 

รูปท่ี 8 วิธกีารค านวณหาเส้นทางที่ใช้เวลาน้อยที่สดุ โดยใช้ Greedy Algorithm 

 

 ส่วนแสดงผล เมื่อส่วนประมวลผลท างานเสรจ็สิ้น ในส่วนของแสดงผลจะมีขั้นตอนการท างานดังรูปที่ 9 โดยน า

ข้อมูลเส้นทางที่ใช้เวลาในการเดินทางน้อยที่สดุที่ได้รับจากส่วนประมวลผล มาแสดงผลเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสม

ที่สดุในการเดนิทาง ผ่านทาง Google Map และแสดงระยะทางและเวลาในการเดนิทางในแต่ละจุดด้วย  

 

 
รูปท่ี 9 ขั้นตอนการท างานของส่วนแสดงผล 

 

 3. การออกแบบฐานขอ้มูล (Database) 

 ฐานข้อมูลของระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส  านักงานตรวจบัญชี

สหกรณท์ี่ 6 ประกอบไปด้วย 2 ตาราง ดงันี้  

 

Admin

PK Admin_ID

 Username

 Password

 Name

 Position

Auddiv6

PK Coop_ID

 Coop_Name

 Address

 Province

 Longitude

 Latitude
 

รูปท่ี 10 ฐานข้อมูลของระบบ 

 

 ตาราง Admin ท าหน้าที่เกบ็ข้อมูลของผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีสทิธเ์ข้าจัดการข้อมูลสหกรณ์ ส่วนของตาราง 

Auddiv6 ท าหน้าที่เกบ็ข้อมูลรายละเอยีดและพิกดัสหกรณ ์เพ่ือน าไปประมวลผลหาเส้นทางที่เหมาะสม 

 

 4. การออกแบบเว็บแอปพลิเคชนั (Web Application) 

 การออกแบบเวบ็แอปพลิเคชัน (Web Application) ของระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม กรณีศึกษาสหกรณ์

การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส  านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 โดยได้แบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแล

ระบบ ในส่วนของเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบได้เพียงส่วนเดียว คือ การค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทาง ส่วน

ของผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานระบบ คอื เพ่ิม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลรายละเอยีดและพิกดัของสหกรณไ์ด้ ดงัรปูที่ 11 
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รูปท่ี 11 Use Case ของระบบระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม 

 

ผลการพฒันาระบบ 

 จากการด าเนินการพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส  านักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ตามขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นได้เสรจ็สิ้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดสอบขั้นตอนการ

ท างานต่างๆ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องการท างานของระบบ โดยแยกผลการทดสอบระบบออกเป็นส่วน 2 ส่วน 

ดงัต่อไปนี้  

 1. ระบบคน้หาเสน้ทางท่ีเหมาะสม 

 เริ่มด้วยการก าหนดสหกรณ์เริ่มต้น และสหกรณ์เป้าหมายในการเดินทางแต่ละครั้ง  ดังรูปที่ 12 จากนั้นน าไป

ค้นหาในฐานข้อมูล แล้วท าการควิร่ี (Query) ข้อมูลพิกดัของสหกรณ์เริ่มต้นและสหกรณ์เป้าหมายขึ้นมา ต่อจากนั้นน าค่า

พิกดัของสหกรณเ์ริ่มต้นและสหกรณเ์ป้าหมายมาก าหนดต าแหน่งลงใน Google Map แล้วค านวณหาระยะเวลาที่ใช้ในการ

เดินทางแต่ละจุดโดยใช้ Google Map API ในการค านวณ แล้วเกบ็ลงในเมตริกซ์ระยะห่าง (distance matrix) แล้วน า

ข้อมูลมาค านวณหาเส้นทางที่ใช้เวลาน้อยที่สดุ โดยใช้ Greedy Algorithm ในการค านวณ เมื่อได้เส้นทางที่ใช้เวลาน้อยที่สดุ

ส่งมาแสดงผลเส้นทางการเดนิทางที่เหมาะสมที่สดุในการเดนิทาง บน Google Map ดงัรปูที่ 13 แสดงระยะทางและเวลาที่

ใช้ในการเดินทางในแต่ละจุด ดังรูปที่ 14 และแสดงรายละเอยีดการเดินทางจากสหกรณ์เริ่มต้นไปยังสหกรณ์เป้าหมาย

ต่างๆ ดงัรปูที่ 15 
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รูปท่ี 12 ก าหนดจุดเร่ิมต้นและจุดปลายทางของการเดินทาง 

 

 
 

รูปท่ี 13 แสดงผลเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมที่สดุในการเดินทาง 

 

 
 

รูปท่ี 14 แสดงระยะทางและเวลาที่ใช้ในการเดินทางในแต่ละจุด 
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รูปท่ี 15 แสดงรายละเอยีดการเดินทางจากสหกรณ์เริ่มต้นไปยังสหกรณ์เป้าหมายต่างๆ 
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 ผลจากการทดสอบระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม ระบบสามารถแนะน าเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทางไปยัง

สหกรณ์การเกษตรได้ถูกต้อง ซึ่งระบบค้นหาเส้นทางนี้ จะมีความแตกต่างจากระบบค้นหาเส้นทางของ Google Map โดย

ระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมจะน าจุดเร่ิมต้นมาเปรียบเทยีบกบัจุดเป้าหมายแต่ละจุด เพ่ือหาเส้นทางที่สั้นที่สดุในแต่ละ

จุด แล้วค านวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในการเดินทาง แต่การท างานระบบค้นหาเส้นทางของทาง Google Map เมื่อเรา

ก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดปลายทาง ระบบ Google Map จะแสดงผลเส้นทางการเดินทางตามที่ก  าหนดไว้เลย โดยไม่ได้มี

การค านวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในแต่ละจุด ผลเส้นทางที่ได้จากระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมนั้น สามารถน ามาเป็น

ข้อมูลในวางแผนการเดินทางได้เป็นอย่างดี เนื่องจากระบบได้ค านวณเปรียบหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในแต่ละจุด ท าให้

ผู้ใช้งานมข้ีอมูลว่าควรเดนิทางไปยังจุดหมายใดก่อนและหลัง แล้วยังสามารถทราบถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางในแต่

ละจุด รวมไปถงึระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเดนิทางในคร้ังนี้ ได้ 

 ระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมนี้ ผู้ วิจัยได้ท ากรณีศึกษาเป็นการค้นหาเส้นทางการเดินทางไปยังสหกรณ์

การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส  านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ซึ่งระบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานกบัหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนที่ต้องการระบบช่วยในการค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม รวมไปถงึข้อมูลการเดนิทางเพ่ือน าไปวางแผนเส้นทางการ

เดนิทาง โดยผู้วิจัยได้พัฒนาระบบให้สามารถรองรับการค านวณหาเส้นทางที่สั้นที่สดุในการเดินทางระหว่างจุดต่อจุดใดๆ 

ที่ไม่เกนิ 6 จุด โดยมกีารเกบ็ค่าข้อมูลพิกดัของแต่ละจุดลงในฐานข้อมูล ซึ่งถ้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการ

น าระบบไปประยุกตใ์ช้งาน สามารถท าได้ง่าย เพียงมฐีานข้อมูลพิกดัของสถานที่ที่ต้องการเดนิทางไปเท่านี้  กส็ามารถค้นหา

เส้นทางที่เหมาะสมในการเดนิทางในแต่ละคร้ังได้ 

 2. ระบบการจดัการขอ้มูลสหกรณ ์

 ระบบการจัดการข้อมูลสหกรณน์ี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบไว้ให้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเข้ามาให้งานได้ เพ่ือ

ป้องกันบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่หวังดีเข้ามาท าให้ข้อมูลสหกรณ์เกิดข้อผิดพลาดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบค้นหา

เส้นทาง ท าให้ค้นหาเส้นทางไม่ถูกต้อง ประสทิธภิาพในการท างานลดลง โดยระบบการจัดการข้อมูลสหกรณ์ จะเป็นการ 

เพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลรายละเอยีดและพิกดัของสหกรณ ์

 
รูปท่ี 16 ระบบการจัดการข้อมูลสหกรณ์ 

สรุปผล 
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จากการศึกษาและพัฒนาระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตพ้ืนที่ส  านักงาน

ตรวจบญัชีสหกรณท์ี่ 6 ผู้วิจัยมวีัตถุประสงคท์ี่จะพัฒนาระบบเพ่ือเป็นเคร่ืองมอืในการแก้ไขปัญหาการเดินทางออกปฏบิัติ

หน้าที่ในเขตพ้ืนที่รับผดิชอบจ านวน 10 จังหวัดของบุคลากรสงักดัส านักงานตรวจบญัชีสหกรณท์ี่ 6  

ผลจากการทดสอบระบบค้นหาเส้นทางที่เหมาะสม ระบบสามารถแนะน าเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทางไปยัง

สหกรณ์การเกษตรได้เหมาะสมและถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาการเดินทางของบุคลากรในสังกัดส านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์ ที่ 6 ได้ และยังเป็นข้อมูลช่วยในการวางแผนการเดินทาง ท าให้ลดระยะเวลาในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายด้าน

พลังงาน และปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรกต็ามระบบนั้นสามารถค้นหาเส้นทางไปยังสหกรณ์การเกษตรที่

อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผดิชอบของส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จ านวน 10 จังหวัด เท่านั้น โดยไม่สามารถค้นหาเส้นทาง

ได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 
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บทคดัย่อ 

ความรวดเรว็ในการเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจบ็จากเหตุการณ์ฉุกเฉินมีความส าคัญอย่างมาก เน่ืองจากสามารถช่วยลดความเสยีหายที่จะ

เกดิขึ้นกบัผู้ประสบเหตุการณ์ได้ โดยปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะมีการรายงานเหตุการณ์ผ่านเบอร์ฉุกเฉินภายในท้องถิ่น ซ่ึงปัญหา จาก

เรื่องการประสานงาน การตอบค าถามเกี่ยวกบัรายละเอยีดสถานที่ ท าให้การเข้าช่วยเหลือยังเกดิความล่าช้าไม่ทนัเวลา ปัจจุบันบางหน่วยงานจึง

ได้พัฒนาระบบการแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉินมาใช้กับหน่วยงานตนเอง ซ่ึงท าให้มีข้อจ ากัดในการช่วยเหลือกรณีต้องมีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมด้วย 

รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือเกบ็ไว้ใช้ส าหรับงานทางด้านสถิติ  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยแอพพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ผ่านบริการเครือข่ายสงัคม 

โดยประยุกต์ใช้ GIS และ Google Map เพ่ือระบุต าแหน่งการรายงานเหตุการณ์ และค้นหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สดุ โดยข้อมูลการ

รายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินจะอยู่ในไฟล์รูปแบบ JSON และใช้ภาษา PHP ท าหน้าที่ประมวลผลรับส่งข้อมูลและจัดเกบ็ลงฐานข้อมูลโดยระบบ

จัดการฐานข้อมูล MySQL ระบบสามารถแชร์ข้อมูลการเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินไปยังบริการเครือข่ายสังคม Facebook และ Twitter ของผู้รายงาน 

ซ่ึงผู้ดูแลระบบของหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินได้เองโดยผ่านเวบ็แอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นมา 

ค าส าคญั: ระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน  แอพพลิเคชันรายงานเหตุการณฉุ์กเฉิน  ข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินบนเครือข่ายสงัคม  

การระบุต าแหน่งบน Google Map  

 

Abstract 

The speed of assistance to the injured in case of emergency is vital, because it can help reduce the damage which occurs to 

those involved. Normally, the emergencies are reported via the local emergency phone number. This can cause a problem of 

coordination to agencies and some detailed location inquiries, which also can delay emergency assistance. Currently, some agencies 

have developed an emergency reporting system; however, they are limited to the other agencies. In addition, the reporting 

emergencies neither are disclosed to the public nor kept for statistics usage. 

Therefore, researchers have developed an emergency reporting system on Android via social networks by applying GIS and 

Google Maps for locating emergencies and searching nearest relevant agencies. The details of the emergency reporting is in JSON file 

format and the PHP language is used for data processing and collecting within a MySQL database management system. The system 

can share emergency data on Facebook and Twitter of the reporters, and the system administrator can deal with the details of the 

emergency data via a Web application. 

 

Keywords: Emergency Reporting System, Emergency Reporting Application, Emergency Social Network Service, Control positioning 

Google Maps 
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บทน า 

เมื่อมเีหตกุารณฉุ์กเฉินเกดิขึ้น ประชาชนมกัจะรายงานเหตกุารณผ่์านทางโทรศัพทส์ายด่วนต่างๆ ซึ่งยังเกดิความ

ล่าช้าในการรายงานเหตุการณ์ ทั้งในเร่ืองการตอบค าถามเกี่ยวกบัรายละเอยีดของเหตุการณ์ สถานที่เกดิเหตุ การติดต่อ

และประสานงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ หรือแม้กระทั้งการรอรับสายจากทางสายด่วน

เอง เป็นต้น และเมื่อมกีารรายงานเหตกุารณฉุ์กเฉินไปแล้ว ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินกไ็ม่ได้

ถูกน ามาเผยแพร่ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนในการระวังภัยและรับมอืกบัเหตกุารณท์ี่เกดิขึ้น  

ปัจจุบันบริการเครือข่ายสงัคม เช่น Facebook และ Twitter ถือได้ว่ามีความนิยมเป็นอย่างมาก ในงานวิจัยของ 

Heverin และ Zach (2010) แสดงให้ว่าสถานีต ารวจส่วนใหญ่ มีการใช้ Twitter เพ่ือเผยแพร่และกระจายข้อมูลข่าวสาร

เหตุอาชญากรรมและอุบัติเหตุกับสาธารณะ เพ่ือเป็นการเตือนภัยแก่ประชาชนโดยตรง และสามารถติดต่อสื่อสาร 

แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารได้แบบเรียลไทม ์จากข้อดีของ Twitter ดังกล่าว ในงานวิจัยของ Liu et al. (2011) จึงได้มีการ

น า Twitter มาพัฒนาแอพพลิเคชัน Mapster บน Window Phone ซึ่งเป็นเคร่ืองมอืที่ช่วยในการรายงานเหตุการณ์น า้ท่วม 

โดยวิธกีารดึงข้อมูล GPS และประเภทเหตุการณ์ ที่แนบมากบั Twitter ในรูปแบบไฟล์ JSON จากนั้นท าการปักหมุด ณ 

ต าแหน่งที่มกีารรายงานเหตกุารณบ์นแผนที่ เพ่ือให้ประชาชนสามารถประเมนิสถานการณต่์อเหตกุารณน์ า้ท่วมที่เกดิขึ้นได้ 

แต่ในงานวิจัยนี้ ไม่มรีะบบการรายงานเหตกุารณไ์ปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัเหตกุารณฉุ์กเฉินเพ่ือขอความช่วยเหลือ 

ส าหรับระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีการพัฒนาเพ่ือใช้ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น 

งานวิจัยของ ธวัชชัยและคณะ (2557) ได้พัฒนาระบบแจ้งเตอืนอบุตัเิหตแุละการะบุต าแหน่งบนแผนที่โดยการใช้อปุกรณ์

เคล่ือนที่ส  าหรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยท างานบนเวบ็และโมบายแอพพลิชัน ที่สามารถระบุต าแหน่งบนแผนที่

และส่งข้อมูลส าหรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพ่ือให้รถพยาบาลออกไปรับผู้ประสบการณ์ฉุกเฉินได้

ทนัท่วงท ีแต่ในงานวิจัยนี้ ได้ออกแบบการรายงานเฉพาะหน่วยงานโรงพยาบาล ไม่ได้รองรับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น

กรณ ีรถชนแล้วมผู้ีได้รับบาดเจบ็ ซึ่งนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นโรงพยาบาล สถานีต ารวจกเ็ป็นหน่วยงานหนึ่งที่มี

ความเกี่ยวข้องกบัเหตกุารณน์ี้ ด้วย เป็นต้น 

ดงันั้น ผู้วิจัยจึงมแีนวคดิในการน า Facebook และ Twitter มาใช้ในการเผยแพร่และแชร์ข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ไปบญัชีของผู้รายงาน เพ่ือเป็นการเตือนภัยต่อผู้อื่นหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเข้าท าการช่วยเหลือ พัฒนาแอพพลิเค

ชันบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์เพ่ือเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน และใช้ภาษา PHP ท าหน้าที่

ประมวลผลรับส่งข้อมูลการรายงานเหตุการณ์ในรูปแบบไฟล์ JSON จัดเกบ็ลงฐานข้อมูล MySQL ท าการค้นหาและส่ง

ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มากกว่า 1 หน่วยงานพร้อมกนั เพ่ือเพ่ิมความรวดเรว็ในการติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ช่วยลดอตัราความเสยีหายทั้งร่างกายและทรัพย์สนิของผู้ประสบเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกดิขึ้น

ได้ดยีิ่งขึ้น 

 

วิธีด าเนินงาน 

 ในการพัฒนาระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ผ่านบริการ

เครือข่ายสงัคม ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนด าเนินออกเป็น 3 ส่วนดงันี้  

1. การรวบรวมขอ้มูลหน่วยงานเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณฉุ์กเฉิน  

ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดเหตุการณ์ฉุกเฉินไว้ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ อาชญากรรม รถชน ไฟไหม้ และไฟฟ้า

ขดัข้อง จากนั้นท าการจัดเกบ็และรวบรวมข้อมูลต าแหน่งละตจูิดและลองจิจูดของหน่วยงานที่ซึ่งเชื่อมโยงกบั Google Map 

ที่มอียู่ ภายในอ าเภอเมอืง จังหวัดพิษณโุลก รวม 4 ประเภท 17 แห่ง ดงันี้   

 (1) โรงพยาบาล จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 1. รพ. กองบิน 46 กองพลบินที่ 3 2. รพ. ค่ายสมเดจ็พระนเรศวร

มหาราช 3. รพ. พุทธชินราช 4. รพ. พิษณเุวช 5. รพ. มหาวิทยาลัยนเรศวร 6. รพ. รวมแพทย์ พิษณโุลก 7. รพ.กรงุเทพ 

พิษณโุลก และ 8. รพ.อนิเตอร์เวชการ 

(2) สถานีต ารวจ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. สถานีต ารวจชุมชนทางหลวงแผ่นดนิ 1086 2. สถานีต ารวจภธูรเมอืง 
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พิษณโุลก และ 3. สถานีต ารวจชุมชน (มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

(3) สถานีดบัเพลิง จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์สาธารณภัยและหน่วยบริการประชาชนต าบลท่าโพธิ์ 2. งาน 

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพิษณโุลก 

(4) การไฟฟ้า จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 1. สถานีไฟฟ้าพิษณโุลก 6 2. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จังหวัดพิษณุโลก 3. 

ส านักงาน การไฟฟ้าจังหวัดพิษณโุลก และ 4. สถานีไฟฟ้าพิษณโุลก 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงตัวอย่างข้อมูลและต าแหน่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินบนแผนที่ของระบบ 

 

2. การออกแบบระบบ 

 ในการออกแบบระบบรายงานเหตกุารณฉุ์กเฉิน ผู้วิจัยได้ท าการแบ่งขั้นตอนเป็น 4 ส่วน ดงันี้  

2.1 สถาปัตยกรรมของระบบ ผู้พัฒนาได้ออกแบบและพัฒนาระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยแอพพลิเค

ชันบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ผ่านบริการเครือข่ายสงัคม โดยมีสถาปัตยกรรมของระบบประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดัง

รปูที่ 2 

 
รูปท่ี 2 รปูแบบสถาปัตยกรรมของระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยแอพพลิเคชันบนระบบปฏบิัตกิารแอนดรอยด์ผ่านบริการเครือข่ายสงัคม 
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จากรปูที่ 2 อธบิายได้ว่า 1. และ 2. ผู้ใช้จะท าการลอ๊กอนิเพ่ือระบุตวัตนผ่าน Facebook ซึ่งผู้ใช้จะต้องมีการระบุ

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ก่อนการใช้งาน ในกรณีเคยใช้งานระบบเป็นครั้งแรก จากนั้นผู้ ใช้จะสามารถท าการรายงาน

เหตกุารณฉุ์กเฉินและดูเส้นทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สดุโดยใช้สมการ Haversine formula ได้ 

3. ระบบแอพพลิเคชันจะท าหน้าที่ รับข้อมูลต าแหน่งละติจูด ลองจิจูด ประเภทเหตุการณ์ฉุกเฉิน ชื่อและ

หมายเลขโทรศัพทผ์ู้ของใช้ในรปูแบบไฟล์ JSON และส่งข้อความไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สดุ 

4. Admin ผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการตรวจสอบเหตกุารณว่์ามอียู่จริงหรือไม่ โดยการตรวจสอบกบั

ข้อมูลที่การแจ้งเข้ามาภายในหน่วยงานหรือการโทรตดิต่อกลับไปยังผู้รายงานเหตกุารณ ์

5. ระบบฐานข้อมูล ท าหน้าที่เกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัการรายงานเหตกุารณฉุ์กเฉิน  

6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดตู าแหน่งและเส้นทางไปยังต าแหน่งที่รายงานผ่านเวบ็แอพพลิเคชันของระบบ

ได้ 

7. กรณทีี่หน่วยงานถูกส่งรายงานเหตกุารณม์าไม่ว่าง สามารถขอความช่วยเหลือเพ่ิมเตมิจากหน่วยงานอื่นได้  

8. ผู้รายงานเหตกุารณ ์สามารถแชร์ข้อมูลผ่าน Facebook และ Twitter เพ่ือเป็นการเผยแพร่เหตกุารณฉุ์กเฉิน  

2.2 การดึงขอ้มูลเหตุการณ์ฉุกเฉิน เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์ผ่านแอพพลิเคชัน ระบบท าการดึงข้อมูล

เหตุการณ์ฉุกเฉินจากไฟล์ JSON ได้แก่ ต าแหน่งค่าละติจูด ลองจิจูด วันเวลา ประเภทเหตุการณ์ ชื่อ และหมายเลข

โทรศัพทข์องผู้รายงาน เพ่ือส่งข้อมูลให้ระบบท าการค้นหาและแสดงเส้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สดุในหัวข้อ 2.3 

ต่อไป 

2.3 การคน้หาและแสดงเสน้ทางไปยงัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีใกลท่ี้สุด ผู้ วิจัยได้ใช้สูตรของ Haversine 

formula ซึ่งเป็นสมการในการหาระยะห่างระหว่าง GPS สองตัว ซึ่งก าหนดให้ lat คือ ละติจูด และ lon คือ ลองจิจูดของ

ต าแหน่ง d คอืระยะห่าง และ R คอืรัศมขีองโลกเท่ากบั 6,371 กม. 

Δlat = lat2− lat1      (1) 

Δlon = lon2− lon1      (2) 

a = sin²(Δlat/2) + cos(lat1).cos(lat2).sin²(Δlon/2) (3) 

c = 2.atan2(√a, √(1−a))    (4) 

d = R.c      (5) 

เมื่อได้ระยะทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สดุแล้วระบบจะท างานร่วมกบั Google Direction API ของ 

Google Map บริการแสดงเส้นทาง ค านวณระยะเวลา และระยะทางระหว่างสถานที่ ซึ่งจะส่งข้อมูลกลับมาในรูปแบบไฟล์ 

XML (นครินทร์, ณพพงษ์, ธวัช, ทศพล, สนุิษา และคณะ 2557) 

2.4 การออกแบบฐานขอ้มูล ประกอบด้วย 5 ตารางความสมัพันธ ์ได้แก่ ตาราง admin เกบ็ข้อมูลผู้ดูแลระบบ

ของหน่วยงาน ตาราง user เป็นตารางที่ใช้ส าหรับเกบ็ข้อมูลผู้รายงาน ตาราง infodata เกบ็ข้อมูลรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

ตาราง agency เกบ็ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน และตาราง event เป็นตารางที่ใช้ส าหรับเกบ็ข้อมูล

ความสมัพันธข์องเหตกุารณ์กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัเหตกุารณฉุ์กเฉิน ดงัรปูที่ 3 

 

user

PK u_id

 username
 image
 tel

admin

PK ad_id

 username
 password
 agencyId

agency

PK ag_id

 name
 description
 lat
 lon
 icon
 type

infodata 

PK i_id

 title
 detail
 image
 user
 tel
 datetime
 lat
 lon
 agencyId

event

PK e_id

 name
 agencyId

 
รูปท่ี 3 แสดง ER-Diagram ของระบบ 
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3. ขั้นตอนการท างานของระบบ 

 ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการท างานของระบบออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยแอพ

พลิเคชันบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยดด์งัรปูที่ 4 ก) และส่วนของระบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์ฉุกเฉินดังรูป

ที่ 4 ข) 
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        (ก)                (ข) 

รูปท่ี 4 ก) แสดงขั้นตอนการท างานส่วนของการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยแอพพลิเคชันบนระบบปฏบิัตกิารแอนดรอยด ์

ข) แสดงขั้นตอนการท างานส่วนของระบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 

จากรปูที่ 4 ก. ผู้รายงาน จะท าการลอ๊กอนิเพ่ือระบุตวัตนผ่าน Facebook และท าการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดู

เส้นทางจากต าแหน่งที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สุดบนสมาร์ทโฟน และสามารถโฟสต์

เหตกุารณบ์น Facebook และ Twitter ได้ และรปูที่ 4 ข. ระบบจะท าหน้าที่รับข้อมูลรับต าแหน่งละติจูด ลองจิจูด วันเวลา 

ประเภทเหตุการณ์ฉุกเฉิน ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้รายงาน เพ่ือส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สุดและเกบ็

ข้อมูลลงฐานข้อมูล จากนั้นผู้ดูแลระบบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะท าการตรวจสอบเหตุการณ์ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ โดยการ

ตรวจสอบกบัข้อมูลที่การแจ้งเข้ามาภายในหน่วยงานหรือการโทรตดิต่อกลับไปยังผู้รายงานเหตกุารณ์เพ่ือท าการช่วยเหลือ 

ถ้าหน่วยงานไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้กจ็ะท าการตดิต่อหน่วยงานอื่นเพ่ือขอความช่วยเหลือต่อไป 

 

ผลการพฒันาระบบ 

 ผู้พัฒนาได้ท าการทดสอบโดยจ าลองเหตุการณ์ฉุกเฉินภายใน จ.พิษณุโลก เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องในการ

ท างานงานของระบบ โดยแยกการทดสอบออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งได้ผลการทดสอบดงัต่อไปนี้  

1. การรายงานเหตุการณฉุ์กเฉินดว้ยแอพพลิเคชนับนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์

ในส่วนของการรายงานเหตกุารณฉุ์กเฉินด้วยแอพพลิเคชัน จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนซึ่งได้ผลดงัต่อไปนี้  
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1.1 การคน้หาหน่วยงานท่ีใกลท่ี้สุดและแสดงแผนท่ีบน Google Map ผู้วิจัยได้จ าลองเหตุการณ์มีผู้ ถูกรถชน

และได้รับบาดเจบ็บน ถนน บรมไตรโลกนารถ (จุดวงกลมสขีาว) โดยมตี าแหน่งอยู่ละตจูิดที่ 16.807781 และลองจิจูดที่ 

100.256938 ผู้รายงานจะท าการเลือก “รถชน (มีผู้บาดเจบ็)” (ปุ่มสแีดง) จากนั้นระบบจะท าการค้นหาหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สดุ ซึ่งได้ผลลัพธ ์2 หน่วยงาน คอื สถานีต ารวจภธูรเมอืงพิษณโุลก และโรงพยาบาลรวมแพทย์ ดงัรปูที่ 5 

และแสดงเส้นทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดย Google Map ดงัรปูที่ 6 

 
 

รูปท่ี 5 ตัวอย่างการแสดงผลลัพธก์ารหาระยะทางจากจุดเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สดุ ได้แก่ 

สถานีต ารวจภธูรเมืองพิษณโุลกประมาณ 0.585 กโิลเมตร และโรงพยาบาลรวมแพทย์ประมาณ 0.1223กโิลเมตร 

 

   
 

รูปท่ี 6 ตัวอย่างการแสดงเส้นทางจากจุดเกดิเหตกุารณ์ฉุกเฉินไปยังสถานตี ารวจภธูรเมืองพิษณโุลกและโรงพยาบาลรวมแพทย์  

เมื่อมีการแจ้งเหตุการณ์ “รถชน (มีผู้บาดเจบ็)”บน ถนน บรมไตรโลกนารถ 

 

1.2 การแชรข์อ้มูลเหตุการณฉุ์กเฉิน เมื่อข้อมูลได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัเหตกุารณ์

เรียบร้อยแล้ว ผู้รายงานสามารถแชร์ข้อมูลไปยังบญัช ีFacebook และ Twitter ของตนเองได้  

สถานีต ารวจที่ใกล้ที่สดุ 

โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สดุ 
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รูปท่ึ 7 ตัวอย่างข้อมูลต าแหน่งและเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มกีารแชร์ไปยังบัญชี Facebook และTwitter ของผู้รายงาน 

 

2. เว็บแอพพลิเคชนัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณฉุ์กเฉิน 

 ท าหน้าที่แสดงต าแหน่ง และรายละเอยีดเหตุการณ์ฉุกเฉินบนแผนที่ ซึ่งถูกส่งข้อมูลมาเพ่ือขอความช่วยเหลือ 

โดยผู้ดูแลระบบจะคอยดูเหตกุารณใ์หม่ๆที่เกดิขึ้นและท าการลบหมุดบนแผนที่เมื่อเหตุการณ์นั้นได้รับการช่วยเหลือแล้ว 

ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉิน ข้อมูลผู้ รายงาน และข้อมูลเกี่ยวกบัหน่วยงานของตนเองได้เอง ดัง

รปูที่ 8 และรปูที่ 9 ตามล าดบั 

 

 
 

รูปท่ี 8 แสดงหน้าตัวอย่าหน้าเวบ็แอพพลิเคชันของ โรงพยาบาลรวมแพทย ์ 

 

 
 

รูปท่ี 9 แสดงหน้าตัวอย่างหน้าจัดการข้อมูล เพ่ิมช่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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สรุปผล 

จากการศึกษาและพัฒนาระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยแอพพลิเคชันบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด์ผ่าน

บริการเครือข่ายสงัคม ในระหว่างการพัฒนาผู้วิจัยพบว่าการใช้ Google Map ในการประมวลผลหาระยะทางทั้งหมดจะ

ได้ผลการค้นหาที่ช้าและหาได้ไม่ครบทุกหน่วยงาน เนื่องจากข้อจ ากดัเรื่องความเรว็เวบ็เซอร์วิสของ Google Map ดังนั้น

ผู้วิจัยจึงเลือกใช้สตูรของ Haversine formula ซึ่งเป็นสมการในการหาระยะห่างระหว่าง GPS สองตัว โดยใช้ละติจูด และ

ลองจิจูด มาใช้ในการค้นหาระยะทางแทน ซึ่งท าได้ผลลัพทท์ี่รวดเรว็และครบถ้วนกว่า 

ผลการทดสอบจ าลองเหตุการณ์ภายใน จ.พิษณุโลก พบว่า เมื่อมีการรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน ระบบสามารถ

ค้นหา แสดงเส้นทาง และส่งข้อมูลเหตุการณ์ฉุกเฉินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ที่สดุได้มากกว่า 1 หน่วยงานพร้อม

กนัซึ่งช่วยเพ่ิมความรวดเรว็ในการตดิต่อประสานงาน จากนั้นผู้รายงานสามารถแชร์ข้อมูลเหตุการณ์ไปยังบัญชี Facebook 

และ Twitter ของผู้รายงาน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง โดยข้อมูลเกี่ยวกบัการ

รายงานเหตกุารณฉุ์กเฉินทั้งหมดซึ่งถูกจัดเกบ็และรวบรวมเป็นระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

การวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ เพ่ือวางแนวทางในการช่วยประชาชนรับมอืกบัเหตกุารณฉุ์กเฉินที่เกดิขึ้นได้อย่างถูกต้องมาก

ขึ้น  

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเปรียบเทยีบฟังกชั์นการท างานระบบรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินกบัระบบอื่น 
 

ฟังกช์นั/ระบบ Mapster 

(Liu et al., 2011) 

ระบบแจง้เตือนอุบติัเหตุ 

(ธวชัชยั และคณะ,2557) 

ระบบรายงาน

เหตุการณฉุ์กเฉิน 

ค้นหาและแสดงเส้นทางไปยังหน่วยงานที่ใกล้ที่สดุ    

รายงานและค้นหาหน่วยงานได้มากกว่า 1 หน่วยงาน    

เผยแพร่และกระจายข้อมูลบนเครือข่ายสงัคม    

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ในอนาคตหากมกีารประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้เพ่ือเปรียบเทยีบวิธกีารรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินว่ารูปแบบ

ใดเหมาะสมและรวดเรว็ที่สดุ เช่น ระบบข้อความ (SMS), E-Mail, บริการเครือข่ายสงัคม (Facebook, Twitter) หรือ 

ช่องทางอื่นๆ เป็นต้น จะท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อไป 
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บทคดัย่อ 
บทความนี้น าเสนอแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต็ โดยน าเสนอใน

รปูแบบองค์ประกอบทางระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารในเชิงสถาปัตยกรรมการออกแบบ เพ่ือให้ผู้ อ่านได้เข้าใจถึงส่วนประกอบต่างๆ

และการเช่ือมต่อกนัระหว่างส่วนประกอบหรือระบบย่อยดังกล่าวในลักษณะแผนภาพไดอะแกรม และได้อธิบายเนื้ อหาเชิงเทคนิคและหลักการ

ที่เกี่ยวข้องของระบบย่อยต่างๆ เพ่ือให้ผู้อ่านได้ท าความเข้าใจหรือสามารถน าหัวข้อดังกล่าวไปศกึษาค้นคว้าต่อได้ พร้อมกับได้ยกตัวอย่างการ

พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ที่คณะผู้แต่งได้ท าการทดลองออกแบบ พัฒนาและทดสอบให้สามารถสั่ง

การอุปกรณ์รับ-ส่งสญัญาณวิทยุได้โดยที่ผู้สั่งการไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ปลายทาง ซ่ึงผู้แต่งคาดหวังว่าบทความน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการ

พัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็โดยใช้ทรัพยากรและเคร่ืองมือที่สามารถเข้าถึงและจัดสรรมาใช้อย่างทั่วไปได้ 

 

ค าส าคญั: การควบคุมระยะไกล  เครือข่ายเซน็เซอร์  อนิเตอร์เนต็ในทุกสิ่ง  ระบบคอมพิวเตอร์  ระบบฝังตัว 

 

Abstract 
 A designing method for developing a remote device-control system over the internet network is proposed in this paper. 

The design is proposed in both computer system aspect and communication architecture aspect in order to give audiences to 

comprehend about the elements and connections between them using figures explaining in diagrams. The technical contents and 

principles of the designed systems are also given. Moreover, an example of the system developed by the proposed design technique is 

shown. This particular example is the system for remote controlling a transceiver transmitting and receiving radio signals. The control 

is done remotely over the internet. It has been shown that such system can function properly in controlling a device remotely allowing 

users to make use of the internet resources effectively.  

 

Keywords: Remote/Tele Control System, Sensor Network, Internet of Things (IoT), Computer System, Embedded System  

 

1. บทน า  
ในปัจจุบนัเทคโนโลยีการสื่อสาร [1, 2] ได้เข้ามามบีทบาทกบัชีวิตประจ าวันของทุกคนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ

ใช้โทรศัพทใ์นการสนทนาระหว่างบุคคล 2 คนที่อยู่ไกลกนั การรับชมรายการโทรทศัน์ทางไกลข้ามทวีป หรือแม้กระทั่งการ

ใช้อินเตอร์เพ่ือสื่อสารและแลกเปล่ียนข้อมูลดิจิตอลกันอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมมากขึ้ นเร่ือยๆ นอกจากนี้ การสื่อสาร

ระยะไกลดังกล่าวยังถูกประยุกต์ใช้กบัการท างานอื่นได้อกีด้วย ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายเซน็เซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor 

Networks, WSNs) [3] ที่สามารถน าไปติดตั้งและประยุกต์ใช้งานกบัอาชีพในสาขาต่างๆ ได้ อาทิเช่น การเกษตรกรรม 

(แสดงดังรูปที่ 1) ซึ่งอาจจะติดตั้งเซน็วัดค่าทางการเพาะปลูก เช่น ความชื้นในดิน การไหลของน า้ในแปลงเกษตรกรรม 

เป็นต้น หรือแม้แต่ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตทุกระดับชั้นในหลายๆ ที่ได้น าระบบเครือข่ายเซน็เซอร์ทั้งแบบมีสาย
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และไร้สายเข้ามาช่วยตรวจสอบกระบวนการผลิต เพ่ือน าข้อมูลไปตรวจสอบและวิเคราะห์และน าไปสู่การพัฒนาผลผลิตให้

ดยีิ่งขึ้น 

 

 
 

รูปท่ี 1 การประยุกต์ใช้เครือข่ายเซน็เซอร์ไร้สายร่วมกบัอนิเตอร์เนต็เพ่ือการเกษตรกรรม [4] 

 

อกีทั้งยังมกีารประยุกตใ์ช้การสื่อสารระยะไกลกบังานต่างๆ อกีมากมาย [5-11] ซึ่งจะเหน็ได้ว่ากลไกส าคัญ คือ

การสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ต และในอนาคตอันใกล้นี้ จะเปล่ียนจากอินเตอร์ไปเป็น 

“อินเตอร์เนต็ในทุกสิ่ง” หรือ Internet of Things: IoT ซึ่งเป็นแนวคิดให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์

อเิลก็ทรอนิกสทุ์กสิ่งสามารถเชื่อมต่อกนัผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ได้ 

นอกจากตัวอย่างที่ได้ยกมาอธิบายดังกล่าว อินเตอร์เนต็ไม่ได้มีความสามารถเพียงรับส่งสัญญาณหรือข้อมูล

มลัตมิเีดยีเพ่ือสารสนเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถประยุกตใ์ช้เพ่ือควบคุมอปุกรณจ์ากระยะไกลได้อกีด้วย  

ในบทความนี้ ได้น าเสนอแนวทางการออกแบบโดยอธิบายในรูปแบบของสถาปัตยกรรมและโครงสร้างในการ

เชื่อมต่อระบบต่างๆ เข้าด้วยกนั โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้อ่านที่มีความสนใจต้องการพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลกับ

อปุกรณต่์างๆ ได้น าไปพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นระบบที่น าไปใช้ได้อย่างมีประสทิธภิาพกบัการใช้งานจริง (Real World 

Problem) ในส่วนที่ 2 จะน าเสนอหลักการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นระบบฝงัตวั (Embedded System) ระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) และระบบแลกเปล่ียนข้อมูล (Information Exchange System) 

เพ่ือน ามาประกอบรวมกนักลายเป็นระบบควบคุมจากระยะไกลได้ ถดัไปในส่วนที่ 3 จะอธบิายในการแนวคดิการออกแบบ

ระบบควบคุมจากระยะไกลนี้ ในมุมมองแบบสถาปัตยกรรมและการเชื่อมต่อระบบย่อยต่างๆ เพ่ือให้เห็นโครงสร้างและ

องคป์ระกอบที่สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม ส่วนที่ 4 เป็นการน าเสนอตัวอย่างการพัฒนาระบบควบคุมจาก

ระยะไกลเพ่ือควบคุมอุปกรณ์ รับ-ส่ง สัญญาณวิทยุ และรับฟังสัญญาณเสียงกลับมายังฝั่งควบคุมผ่านเครือข่าย

อนิเตอร์เนต็ และส่วนสดุท้ายเป็นการสรปุของบทความ 

 

2. หลกัการและเทคโนโลยีท่ีเกีย่วขอ้ง   

เมื่อพิจารณาความรู้ และหลักการที่ใช้เพ่ือพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลในมุมมองของระบบ

คอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อที่ส  าคญัได้ดงันี้  

2.1 ระบบฝังตวัและการเช่ือมต่อ (Embedded System & Interfacing) 

เมื่อต้องการจะควบคุมอปุกรณเ์คร่ืองใช้ไฟฟ้าหรืออปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกสผ่์านระบบคอมพิวเตอร์นั้น ส่วนมากจะ

นิยมเชื่อมต่อผ่านระบบฝงัตวั [12] หรือวงจรเชื่อมต่อ หรือทั้ง 2 อย่างร่วมกนั เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปนั้นไม่มี

อนิพุต-เอาต์พุต (I/O) ที่ใช้ส าหรับเชื่อมต่อสัญญาณทางไฟฟ้าแบบทั่วๆ ไปนัก (General Purpose Input-Output: 
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GPIO) ที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเพ่ือเข้าถึงการควบคุมอุปกรณ์ หรืออาจใช้วงจรเชื่อมต่อเพ่ือแปลงสญัญาณให้อยู่ใน

รปูแบบที่เหมาะสมแก่ระบบฝงัตวั และสามารถส่งข้อมูลไปยังระบบคอมพิวเตอร์ถดัไปได้ 

 

 
 

รูปท่ี 2 ตัวอย่างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

 

และส่วนมากนักพัฒนาจะเลือกใช้งานระบบฝงัตวักลุ่มไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) แสดงดังรูปที่ 2 

ซึ่งโดยทั่วไปมใีห้เลือกใช้หลายตระกูล เช่น Arduino, ARM, PIC เป็นต้น 

 
2.2 ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอรแ์ละเกตเวย ์(Computer System & Gateway) 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [1,2] ถอืเป็นปัจจัยส าคญัในการตดิต่อสื่อสารร่วมกนัระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ต่างๆ เข้าด้วยกนัได้ หากพิจารณาจากหัวข้อที่ผ่านมา หากเลือกใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์มาใช้ในการเชื่อมต่อกบั

อุปกรณ์ปลายทางแล้ว ในอดีตมักจะใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์นั้น และรับ-ส่งข้อมูลจาก

ไมโครคอนโทรลเลอร์ดงักล่าวผ่านระบบเครือข่ายที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์นั้นๆเชื่อมต่ออยู่ อาจจะเป็น อเีทอร์เนต็แลน หรือ 

แลนไร้สาย แสดงดงัรปูที่ 3 

 

 
 

รูปท่ี 3 การเช่ือมต่ออุปกรณ์ไมโครคอนโทรเลอร์กบัระบบเครือข่าย 

 

แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อหรืออุปกรณ์แปลงสัญญาณประเภทอีเทอร์เนต็แลน หรือชุดโมดูล  

จีเอสเอม็ (GSM Module) ที่สามารถน าไปเชื่อมต่อกบัไมโครคอนโทรเลอร์เข้ากบัอุปกรณ์ฮับหรือสวิตช์ที่ท  าหน้าที่เสมือน

เกตเวย์ของระบบออกสู่อนิเตอร์เนต็ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 

 
 

รูปท่ี 4 คอมพิวเตอร์ฝังตวัขนาดเลก็ Raspberry Pi ที่รองรับการเช่ือมต่ออเีทอร์เนต็ 
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รวมทั้งปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาจากไมโครคอนโทรลเลอร์ให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้ นจนกลายเป็นไมโคร 

คอมพิวเตอร์ขนาดเลก็หรือคอมพิวเตอร์ฝังตัวขนาดเลก็ที่รองรับอนิพุต-เอาต์พุตแบบทั่วไป (GPIO) ที่สามารถเชื่อมต่อ

กบัอปุกรณอ์เิลก็ทรอนิกสไ์ด้ และยังมกีารน าวงจรเครือข่ายประเภทอเีทอร์เนต็แลนตดิตั้งลงในแผงควบคุมหลักอกีด้วย จึง

สามารถเขยีนโปรแกรมเพ่ือตดิต่อกบับสัอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกสพ์ร้อมกบัรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายผ่านอเีทอร์เนต็

แลนได้ด้วยตวัเอง 

2.3 ระบบแลกเปลีย่นขอ้มูล (Information Exchange System) 

เมื่อข้อมูลเดินทางออกจากเกตเวย์ของระบบแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือระบบการแลกเปล่ียนข้อมูลจาก

อุปกรณ์ปลายทาง มายังผู้ ใช้งานผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ ซึ่งโดยมากจะประยุกต์ใช้การพัฒนาเวบ็เซอร์วิสมาเป็น API 

(Application Program Interfacing) เพ่ือง่ายในการเรียกใช้และเป็นการท างานในชั้นบนสดุของแบบจ าลองเครือข่ายที่ใช้

โดยทั่วไป และนักพัฒนาโดยมาจะใช้ระบบฐานข้อมูล (Database System) [13] มาเป็นตัวกลางในการพัฒนาการจัดเกบ็

ข้อมูลลงตารางในฐานข้อมูล เนื่องจากชุดค าสั่งในการเข้าถงึและจัดการข้อมูล (Query) ในปัจจุบนัมรีูปแบบที่ใช้งานได้ง่าย 

ดังนั้นผู้ที่ต้องการพัฒนาในส่วนนี้ควรมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองเวบ็เซอร์วิสและฐานข้อมูล ซึ่งปัจจุบันมีเคร่ืองมือในการ

พัฒนาที่หลากหลายภาษาและหลากหลายรุ่นมาก อาทเิช่น การพัฒนาเวบ็เซอร์วิสด้วย ภาษา PHP, ASP (VB,C# Script) 

หรือ JSP เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานฐานข้อมูลกม็ใีห้เลือกใช้หลายผลิตภัณฑ ์เช่น mySQL เป็นต้น 

 

3. สถาปัตยกรรมการออกแบบระบบควบคุมอุปกรณร์ะยะไกล 

ระบบควบคุมอุปกรณ์จากระยะสามารถน าเสนอแนวทางการออกแบบเชิงโครงสร้างและสถาปัตยกรรมโดยมี

แนวคดิในการออกแบบ 3 ส่วนหลัก แสดงให้เหน็ดงัรปูที่ 5 
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รูปท่ี 5 ภาพรวมการท างานระบบควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกล 

 

จากรปูที่ 5 จะเหน็ได้ว่ามรีะบบหลักอยู่ 3 ส่วนคอื 1) ระบบส าหรับอุปกรณ์ปลายทาง (Remote Site) 2) ระบบ

ส่วนกลางในการแลกเปล่ียนข้อมูล (Information Exchange Center) และ 3) ระบบส าหรับผู้ควบคุม (Control Site) โดย

เสมือนว่า ระบบส าหรับผู้ควบคุมและระบบส าหรับอุปกรณ์ปลายทางได้ท าการเชื่อมต่อกันเชิงตรรกะ แต่ถูกเชื่อมต่อกัน

จริงทางกายภาพผ่านระบบส่วนกลางในการแลกเปล่ียนข้อมูล ซึ่งสามารถเขยีนอธบิายเป็นโครงสร้างย่อยภายในระบบหลัก

ทั้ง 3 ส่วนได้ดงัรปูที่ 6 
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รูปท่ี 6 การออกแบบเชิงโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั่วไปส าหรับระบบควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ 
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3.1 ระบบส าหรบัอุปกรณป์ลายทาง (Remote Site) 

ระบบนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือท าให้อุปกรณ์ปลายทางสามารถเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร

เพ่ือที่จะถูกควบคุมจากระยะไกลได้ ซึ่งอธบิายเป็นโครงสร้างย่อยได้ดงันี้  

อุปกรณป์ลายทาง หรือ “End Device” คอือปุกรณท์ี่ต้องการควบคุม ซึ่งผู้พัฒนาจะต้องทราบวิธกีารท างานของ

อุปกรณ์ชิ้นดังกล่าวเพ่ือที่จะควบคุมให้ได้ อุปกรณ์กลุ่มนี้ มีหลากหลายชนิด ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าต้องการจะควบคุมอุปกรณ์

ชนิดใด อาทเิช่น หลอดไฟภายในบ้าน มอเตอร์ในแขนกลหุ่นยนตใ์นโรงงาน เป็นต้น 

ตวัตรวจจับและตวักระท า หรือ “Sensor & Actuator” โครงสร้างในส่วนนี้ ถูกออกแบบมาเพ่ือน ามาติดตั้ง

ร่วมกบัอปุกรณป์ลายทางเพ่ือเป็นตวักลางในการเชื่อมต่อไปยังระบบฝงัตวัผ่านวงจรเชื่อมต่อในขั้นต่อไป เนื่องจากในบาง

กรณีไม่สามารถท าการส่งสญัญาณไปควบคุมอุปกรณ์หรือวงจรภายในอุปกรณ์ได้โดยตรงได้ ดังนั้น  บางครั้งจ าเป็นต้อง

ตดิตั้งอุปกรณ์กระท าเพ่ือช่วยบังคับหรือสั่งการอุปกรณ์ปลายทางโดยอ้อม เช่น การติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์เข้ากบัปุ่มหมุน

ปรับระดบัเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และในบางกรณีผู้ พัฒนาระบบต้องการทราบค่าต่างๆ เกี่ยวกบัระบบอุปกรณ์ปลายทาง 

เช่น กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์, แรงดันไฟฟ้าที่อุปกรณ์สร้างออกมา หรือ อุณหภูมิของอุปกรณ์ปลายที่ในขณะ

ด าเนินการ เป็นต้น ดงันั้นจะเหน็ได้ว่าต้องมีการติดตั้งตัวตรวจจับเพ่ิมเติมเข้าไปร่วมกบัอุปกรณ์ปลายทางดังกล่าว ซึ่งทั้ง 

อปุกรณป์ลายทาง ตวัตรวจจับและตวักระท าเหล่านี้จะถูกเชื่อมต่อเพ่ือรับ-ส่งสญัญาณทางไฟฟ้าไปยังส่วนถดัไป 

วงจรเช่ือมต่อ หรือ “Interfacing Circuit” วงจรเหล่านี้ จะท าหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างอุปกรณ์ปลายทาง 

 ตัวตรวจจับและตัวกระท า มายังระบบฝังตัว ซึ่งส่วนมาจะเป็นวงจรขับ (Driver Circuit) อาจจะเป็นทรานซิสเตอร์ หรือ 

รีเลย์ เป็นต้น ที่ใช้ส าหรับในกรณีสั่งจากจากระบบฝังตัวไปยังอุปกรณ์ปลายทางหรือตัวกระท า และมักจะใช้วงจรป้องกัน 

(Protection Circuit) อาจจะเป็นอุปกรณ์ประเภท อุปกรณ์เชื่อมต่อทางแสง (Opto-Coupler) หรือชุดวงจรกันชน  

(Buffer Circuit) ที่ใช้ส าหรับรับค่าจากวงจรตรวจจับเข้ามายังระบบฝงัตวั เป็นต้น 

ระบบคอมพิวเตอรฝั์งตวั หรือ “Embedded Computer” ส่วนนี้ มักจะถูกพิจารณาเป็นส่วนที่ส  าคัญมากของ

ระบบอุปกรณ์ปลายทาง เนื่องจากเป็นระบบที่สามารถรับค าสั่งจากระบบที่อยู่เหนือว่า (ระบบคอมพิวเตอร์เกตเวย์ หรือ 

จากเวบ็เซอร์วิสโดยตรง) และน ามาประมวลผลเพ่ือส่งสัญญาณไปกระตุ้นวงจรขับไปยังอุปกรณ์ปลายทางได้ รวมทั้ง

สามารถรับสญัญาณจากตวัตรวจจับมาช่วยประมวลผลในการท างานได้ เช่น การน าเซนเซอร์วัดอุณหภมูิมาใช้วัดอุณหภมูิ

ในการต้มน า้ตามอุณหภมูิที่ก  าหนดไว้ (ระบบควบคุมแบบปิด) เป็นต้น โดยส่วนใหญ่อุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาระบบในส่วนนี้

นิยมเลือกใช้อปุกรณไ์มโครคอนโทรลเลอร์ 

คอมพิวเตอรเ์กตเวย ์หรือ “Gateway Computer” อย่างที่ได้อธบิายในหัวข้อที่ 2 การรับส่งข้อมูลผ่านระบบ

เครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบ TCP/IP (รวมถึงลักษณะ HTTP Request ด้วย) นั้น ซึ่งโดยทั่วไปสามารถน าระบบ 

ฝงัตวั เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ท าการเชื่อมต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่านการสื่อสารอนุกรม (RS232 หรื USB) โดยมี

การก าหนดโพรโตคอลในการสื่อสารระหว่างกนัไว้แล้ว ซึ่งภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อนี้ จะมีโปรแกรมเกตเวย์ที่

สามารถรับข้อมูลจากไมโครคอนโทรลเลอร์และแปลงให้อยู่ในรปูแบบที่รับ-ส่งข้อมูลดงักล่าวผ่านระบบ TCP/IP ต่อไปได้ 

อุปกรณเ์ช่ือมต่อคอมพิวเตอร ์หรือ “Computer Peripheral” เนื่องจากเมื่อเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่อง

คอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแล้ว ยังสามารถน าอุปกรณ์ที่ใช้ได้กบัคอมพิวเตอร์

มาเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์ได้ด้วย เช่น การน าไมโครโฟนเพ่ือรับสัญญาณเสียงมาประมวลผล หรือการเชื่อมต่อกล้อง

ดจิิตอลและน าภาพมาประมวลผลเพ่ือช่วยให้ระบบควบคุมมกีารท างานที่ตอบสนองกบัผู้ใช้งานได้มากย่ิงขึ้น 

3.2 ระบบส่วนกลางในการแลกเปลีย่นขอ้มูล (Information Exchange Center)  

ระบบนี้จะท าหน้าที่เสมอืนเป็นสะพานเพ่ือให้เกดิการสื่อสารจากส่วนควบคุมไปยังส่วนอุปกรณ์ปลายทาง ซึ่งวิธทีี่

นิยมใช้มากสดุจะเป็นการน าเทคนิคด้านเวบ็เซอร์วิสมาประยุกต์ใช้ โดยพัฒนา API ที่ต่อการเสมือนเป็นฟังก์ชั่นหรือ

โปรแกรมย่อย และน าไปติดตั้งในเคร่ืองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ที่ท  างานอยู่ตลอดเวลา และรองรับการใช้งานแบบ Client-Server 

ผ่านการเรียกใช้แบบ HTTP(s) Request ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วย API 2 กลุ่ม คอื 1) กลุ่ม Machine API ซึ่งหมายถงึ

ชุดค าสั่งที่ใช้ในการส่งข้อมูลจากเคร่ืองเวบ็เซิร์ฟเวอร์กบัโปรแกรมเกตเวย์ของระบบปลายทาง และ 2) กลุ่ม Human API 



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

- 509 – 

 

ซึ่งจะเป็นชุดค าสั่งที่ใช้ตดิต่อระหว่างผู้ใช้และเคร่ืองเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ทั้งนี้ โดยมากมกัจะน าระบบฐานข้อมูลมาเป็นที่พักข้อมูล

ตรงกลางในการสื่อสาร และสามารถพัฒนาเป็นระบบบนัทกึข้อมูลต่อไปได้ 

3.3 ระบบส าหรบัผูค้วบคุม (Control Site)  

ระบบนี้จะเป็นส่วนที่ตดิต่อกบัผู้ใช้งานเป็นหลัก ดงันั้นการออกแบบในส่วนนี้ควรพิจารณาในส่วนต่อไปนี้  

ชนิดของอุปกรณข์องผูใ้ช ้หรือ “End User Platform” เนื่องจากปัจจุบนัผู้ใช้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมที่

มีลักษณะที่หลากหลายมากขึ้นจากสมัยก่อน ดังนั้นผู้พัฒนาควรค านึงถึง อุปกรณ์ที่ผู้ใช้เข้าถึงการควบคุมอย่างเหมาะสม 

เช่น เรื่องชนิดของอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ หรืออุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ เป็นต้น เรื่องของ

ระบบปฏบิตักิารของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั้นๆ หรือการออกแบบให้เป็น Web-Application หรือเป็น Mobile Application 

ซึ่งผู้พัฒนาระบบจะต้องทราบความต้องการของผู้ใช้ (Requirement) ให้ถูกต้องก่อนที่จะเร่ิมพัฒนาระบบดงักล่าว 

ส่วนต่อประสานกราฟฟิคส าหรบัผูใ้ช ้หรือ “Graphic User Interface: GUI” จากที่ได้อธบิายในหัวข้อที่ผ่านมา 

การออกแบบ GUI ควรออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งาน เพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถใช้งานในการควบคุมอุปกรณ์จาก

ระยะไกลโดยเสมือนกันอุปกรณ์นั้นอยู่หน้าผู้ควบคุม โดยทั้งนี้ โปรแกรมดังกล่าวจะมีการท างานที่สามารถเชื่อมต่อกับ

ระบบสื่อสาร ซึ่งภายในจะต้องพัฒนาโปรแกรมที่สื่อสารด้วยโพรโตคอลที่รองรับการสื่อสารไปยังเคร่ืองเวบ็เซิร์ฟ เวอร์ตรง

กลางได้ (HTTP Request) 

 

4. กรณีศึกษา: ผลการพฒันาระบบควบคุมอุปกรณร์บัสญัญาณวิทยรุะยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

ทางคณะผู้แต่งได้ท าการพัฒนาระบบควบคุมอปุกรณจ์ากระยะไกลโดยใช้แนวคดิตามที่ได้น าเสนอ โดยพัฒนาขึ้น

ในแต่ละส่วน และน ามาร่วมกนัเป็น ระบบควบคุมอุปกรณ์รับสญัญาณวิทยุระยะไกลผ่านเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ สามารถ

อธบิายตามส่วนได้ดงันี้  

4.1 ผลการพฒันาระบบส าหรบัอุปกรณป์ลายทาง  

อุปกรณ์ปลายทางส าหรับกรณีศึกษานี้คือเครื่องรับ-ส่งสญัญาณวิทยุความถี่ย่านประชาชน (CB245) โดยทางคณะผู้

แต่งได้พัฒนาอปุกรณแ์ละวงจรเชื่อมต่อสญัญาณจากกล่องควบคุมไปยังเคร่ือง โดยมลีักษณะการตดิตั้งดงัรปูที่ 7 
 

 
 

รูปท่ี 7 ชุดควบคุมที่เช่ือมต่อกบัเคร่ืองรับ-ส่งสญัญาณวิทยุ 

 

4.2 ผลการพฒันาระบบส่วนกลางในการแลกเปลีย่นขอ้มูล  

ในส่วนนี้ ทางคณะผู้แต่งได้พัฒนาระบบเวบ็เซอร์วิสเพ่ือเป็น API ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าอุปกรณ์

ปลายทางและส่วนควบคุมจากผู้ ใช้ โดยพัฒนาให้รองรับการรับส่งแบบ HTTP Request และน าไปติดตั้งในเครื่อง

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ท  างานตลอดเวลา 

4.3 ผลการพฒันาระบบส าหรบัผูค้วบคุม  
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ส าหรับกรณีศึกษาการพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลตามแนวทางที่บทความนี้ น าเสนอนั้น ในส่วนส าหรับ

โปรแกรมควบคุมส าหรับผู้ใช้นั้น ทางคณะผู้แต่งได้ออกแบบเป็นลักษณะ Web-Application เนื่องจากผู้ใช้จะปฏบิัติงาน

อยู่ในส านักงาน และมเีวบ็เบราว์เซอร์รองรับในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ส  านักงานอยู่ในเคร่ืองแล้ว โดยมลีักษณะการใช้งานดงั

รปูที่ 8 โดยมลัีกษณะออกแบบให้เป็นปุ่มกดตวัเลขเสมอืนกบัการปรับเลือกช่วงสญัญาณความถี่ของเคร่ืองรับ-ส่งสญัญาณ

วิทยุ 

 

 
 

รูปท่ี 8 ชุดควบคุมที่เช่ือมต่อกบัเคร่ืองรับ-ส่งสญัญาณวิทยุ 

 

4.4 สรปุผลการท างานระบบควบคุมอุปกรณร์บัสญัญาณวิทยรุะยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

จากระบบที่ทางคณะผู้แต่งได้ทดลองพัฒนาขึ้นนั้น สามารถควบคุมการสั่งการปรับช่องสญัญาณวิทยุ (ช่องที่ 1 - 

80) และสั่งปรับระดับความดังของล าโพงของเครื่องรับ-ส่งสญัญาณวิทยุได้ โดยความล่าช้าของการสั่งการจากผู้ใช้ผ่าน

ระบบอนิเตอร์มายังเครื่อง (Latency Time) ประมาณ 6 - 8 วินาท ีเนื่องจากโปรแกรมเกตเวย์ที่ใช้ติดต่อกบั API  

ที่เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์นั้นถูกก าหนดระยะเวลาในการร้องขอ (Request) ไว้ทุกๆ 5 วินาท ีและเนื่องจากมีระยะเวลาที่หน่วงไป

ซึ่งเกดิจากระบบเครือข่ายอกีประมาณ 1 - 3 วินาท ี(ขึ้นอยู่กบัการจราจรข้อมูล ณ ช่วงเวลานั้นๆ) ซึ่งระบบที่พัฒนา

ดังกล่าวสามารถรับค าสั่งจากผู้ ใช้จากระยะไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มาสั่งการอุปกรณ์ปลายทางคือเครื่องรับ-ส่ง

สญัญาณวิทยุได้อย่างถูกต้องทุกค าสั่ง ครบถ้วนทุกคร้ัง พิจารณาเป็นความถูกต้อง 100% และใช้เวลาในการสั่งการในช่วง 

6 - 8 วินาท ี

 

5. สรุป 

บทความนี้ ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  

โดยอธบิายถงึระบบย่อยในส่วนต่างๆ พร้อมกบัแสดงให้เหน็ถึงการเชื่อมต่อกนัระหว่างระบบย่อยดังกล่าว โดยอธบิายใน

ลักษณะโครงสร้างและสถาปัตยกรรม พร้อมกนันี้ทางคณะผู้แต่งได้น ากรณศีึกษาในการพัฒนาระบบลักษณะนี้  น ามาแสดง

ให้เหน็ผลลัพธแ์ละลักษณะอปุกรณท์ี่พัฒนาขึ้นจากแนวคดิที่ได้น าเสนอในบทความนี้  ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง โดยมีความ

ถูกต้องในการสั่งการ 100% และมรีะยะเวลาในการสั่งการอปุกรณไ์ม่เกนิ 6 - 8 วินาท ีซึ่งพิจารณาแล้วว่าไม่ช้าจนเกนิไป 

ซึ่งคณะผู้แต่งคาดหวังว่าบทความนี้ จะเป็นประโยชน์และแนวทางแก่ผู้ที่เร่ิมต้นศึกษาและต้องการพัฒนาระบบควบคุม

อปุกรณร์ะยะไกลได้ด้วยตนเอง 
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บทคดัย่อ  

การตรวจสารชีวเคมีทางห้องปฏบิัติการมีความสาํคัญในการช่วยคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามผลการรักษาโรค ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์

หลอดเกบ็ตัวอย่างเลือดหลากหลายชนิด โดยแต่ละชนิดนั้นเคลือบหรือบรรจุสารกันเลือดแขง็ สารต้านการสลายกลูโคสด้วยความเข้มข้น และ

ปริมาณสารต่างกนั ผลิตภณัฑห์ลอด “อนิโนทวิป์” เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสาํหรับตรวจวิเคราะห์ระดับนํา้ตาลกลูโคส และสารชีวเคมี โดยมี

ส่วนผสมของสารลิเทยีมเฮปาริน และสารต้านการสลายนํา้ตาลกลูโคสจาํนวนสองชนิดเคลือบด้านในหลอดเกบ็เลือด การศกึษานี้มีวัตถุประสงค์

เพ่ือทวนสอบประสทิธิภาพของผลิตภัณฑ์หลอด “อินโนทวิป์” ในการรักษาระดับนํา้ตาลกลูโคสและสารชีวเคมี โดยใช้เคร่ืองตรวจวิเคราะห์

อัตโนมัติที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจาก 5 โรงพยาบาลที่เข้าร่วม ผลจากการศึกษาพบว่าพลาสมาที่ได้จากการเกบ็ตัวอย่างเลือดโดยใช้หลอด  

“อินโนทวิป์” สามารถรักษาระดับนํา้ตาลกลูโคสและสารชีวเคมีได้ เทยีบเท่าการเกบ็ตัวอย่างเลือดโดยใช้ลิเทยีมเฮปารินพลาสมา โดยพบว่า

ค่าที่ได้ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติจากค่าที่วัดได้จากลิเทยีมเฮปารินพลาสมา ( P>0.05) และการใช้ลิเทยีมเฮปารินพลาสมาในการ

ตรวจระดับกลูโคสยังไม่สามารถรักษาระดับนํา้ตาลกลูโคสได้ พบการลดลงถึงร้อยละ  9 ภายใน 2 ช่ัวโมง การศึกษานี้ สามารถสรุปได้ว่า

ผลิตภณัฑห์ลอดเกบ็เลือด “อินโนทวิป์” นาํไปใช้ได้จริงในโรงพยาบาล สาํหรับใช้ตรวจวิเคราะห์ระดับนํา้ตาลกลูโคส และสารชีวเคมี จาํนวน 

14 รายการ 

 

ค าส าคญั: ไกลโคไลซิส  การตรวจสารชีวเคมี  ผลิตภณัฑห์ลอดเกบ็เลือด 

 

Abstract 

Biochemical tests are important for screening, diagnosis and monitoring. Commercialized tubes for blood sample 

collections are available by coated with various types of anticoagulants and/or antiglycolytic agents. “Inno Tube” is a 

commercialized product that invented for blood collecting for glucose and biochemical tests. Inno Tubes are coated inside with 

lithium heparin (LiH) and two antiglycolytic agents. The objectives of this study were to verify the efficiency of “Inno Tube” for 

plasma glucose remaining and to compare biochemical tests obtained from Inno Tube and LiH tubes at five participant hospitals. This 

study found that blood samples collected by Inno Tube can preserve plasma glucose for at least 8 hours and 15 biochemical tests 

derived from plasma samples collected by Inno Tube were not significantly different (P>0.05) from those LiH plasma samples. 
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Plasma glucose was de decreased for 9% at 2 hours when blood cells were incubated in LiH tubes. In conclusions, Inno Tube can be 

used at hospitals for collecting of blood samples for determinations of plasma glucose and 14 biochemical tests. 

 

Keywords: Glycolysis, Biochemical tests, Blood collection tube 

 

บทน า 

การตรวจทางห้องปฏบิตักิารการแพทย์มคีวามสาํคญัในการช่วยวินิจฉัย ตดิตามผลการรักษาโรค นอกจากนี้ ยังใช้

เพ่ือตรวจประเมินภาวะสุขภาพในประชากรที่ยังไม่เป็นโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกเป็นการตรวจที่มี

ปริมาณการส่งตรวจมากเป็นลาํดบัต้นๆ โดยเลือดเป็นตวัอย่างสาํหรับใช้ในตรวจมากที่สดุ การเกบ็เลือดก่อนทาํการตรวจ

วิเคราะห์ที่ไม่ถูกวิธจีะทาํให้ค่าสารชีวเคมีที่มีในเลือดเกดิการเปล่ียนแปลงและส่งผลให้ค่าที่ได้ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้แพทย์

วินิจฉัยและรักษาโรคไม่ถูกต้อง จึงได้มีการนําสารเติมเลือดหลายชนิดมาใช้ในการเกบ็ตัวอย่างเลือดในการตรวจทาง

ห้องปฏบิตักิารเคมคีลินิก เพ่ือรักษาสภาพสารชีวเคมีก่อนนาํมาตรวจไม่ให้เกดิความผิดพลาด สารเติมซึ่งเลือดที่นาํมาใช้

ได้แก่ ลิเทยีมเฮปาริน โซเดียมฟลูออไรด์ ในการวิเคราะห์สารชีวเคมี ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ส่วนใหญ่ใช้พลาสมา

จากเลือดที่เกบ็ด้วยหลอดลิเทยีมเฮปาริน ส่วนในการตรวจระดับนํา้ตาลกลูโคสสามารถเกบ็เลือดทั้งในโซเดียมฟลูออไรด์

พลาสมาหรือลิเทยีมเฮปาริน หากเกบ็ด้วยหลอดลิเทยีมเฮปารินจะต้องรีบป่ันแยกพลาสมาเพ่ือป้องกนัไม่ให้ระดับนํา้ตาล

ในพลาสมามค่ีาตํ่าลงเนื่องจากมกีารดงึนํา้ตาลจากพลาสมาไปใช้ในขบวนการไกลโคไลซิส (glycolysis pathway) โดยเมด็

เลือด (4) ซึ่งอาจทาํให้เกดิการแปลผลผดิพลาด (3, 5) เนื่องจากสารเตมิเลือดชนดิลิเทยีมเฮปารินไม่สามารถป้องกนัการ

ลดลงของระดับนํา้ตาลกลูโคสในพลาสมาได้ โดยพบว่ามีการลดลงของระดับนํา้ตาลกลูโคสถึงร้อยละ 9 หากทิ้ งตัวอย่าง

เลือดไว้ที่อณุหภมูห้ิองเป็นเวลา 2 ชั่วโมง (3) 

นวัตกรรมสารเติมเลือดใหม่จากอนุสทิธบิัตรเลขที่ 6622 (1) ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากอนุสทิธบิัตรเลขที่ 6620 

(2) ของผศ.ดร.วันวิสาข ์ตรีบุพชาตสิกุล และคณะ สารเตมิเลือดนี้ที่มส่ีวนผสมของลิเทยีมเฮปาริน และสารต้านการสลาย

นํา้ตาลกลูโคส จาํนวนสองชนิด คือ กลีเซอราลดีไฮด์ และดีแมนโนสในสดัส่วนที่เหมาะสม สารเติมเลือดใหม่นี้ สามารถ

นาํมาใช้ในการเกบ็ตวัอย่างเลือดสาํหรับตรวจวิเคราะห์ระดบันํา้ตาลกลูโคส และสารชีวเคมใีนห้องปฏบิตัิการได้ในตัวอย่าง

เลือดหลอดเดียว โดยพบว่ามีสารเติมเลือดใหม่ประสทิธภิาพดีกว่าสารต้านการสลายนํา้ตาลกลูโคสชนิดอื่นๆ ซึ่งสารเติม

เลือดใหม่สามารถรักษาระดับนํา้ตาลกลูโคสในเลือดได้คงที่ และนานอย่างน้อย 8 ชั่วโมง (5, 6, 7, 8, 9) นอกจากนั้น

พลาสมาที่ได้จากการเกบ็ตัวอย่างเลือดโดยใช้หลอดที่เคลือบด้วยสารเติมเลือดใหม่นี้  สามารถนาํมาตรวจวิเคราะห์สาร

ชีวเคมีอื่นๆ ด้วยเครื่องวิเคราะห์อตัโนมัติ อกี 18 ชนิด ได้แก่ Total cholesterol, Triglyceride, BUN, Creatinine, Uric 

acid, Sodium, Potassium, Chloride, Total carbon dioxide content, Total protein, Albumin, Bilirubin, Aspartate 

aminotransferase (AST), Alanine aminotransferase (ALT) และ Lactic dehydrogenase (LDH) โดยค่าที่ได้ไม่

แตกต่างจากค่าที่วัดได้จากซีร่ัมโดยใช้เคร่ืองวิเคราะห์อตัโนมตั ิ(5)  

ผลิตภัณฑห์ลอด “อนิโนทวิป์” เป็นนวัตกรรมที่ได้จากการต่อยอดสารเติมเลือดใหม่ โดยการนาํสารเติมเลือด

ใหม่มาเคลือบภายในหลอด “อินโนทิวป์” เพ่ือผลิตเป็นหลอดสาํหรับใช้เกบ็เลือดเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

โครงการวิจัยนี้มเีป้าหมายเพ่ือทวนสอบประสทิธภิาพของหลอด “อนิโนทวิป์” เมื่อนาํมาใช้เกบ็ตัวอย่างเลือดเพ่ือตรวจสวี

เคมโีดยเคร่ืองวิเคราะห์อตัโนมตัทิี่ใช้ในห้องปฏบิตักิารเคมคีลินิกในปัจจุบัน เพ่ือยืนยันประสทิธภิาพของนวัตกรรมนี้ ให้มี

ความมั่นใจว่าสามารถนาํผลิตภัณฑห์ลอดเกบ็เลือด “อนิโนทวิป์” ไปใช้ในห้องปฏบิตักิารได้ 

  

วิธีการศึกษา 

1. การสาํรวจข้อมูลการใช้ผลิตหลอดเกบ็เลือดของห้องปฏบิตักิาร 

คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกบัการใช้หลอดเกบ็เลือดของห้องปฏบิัติการทางการแพทย์ ปัญหาที่พบเกี่ยวกบั

การเจาะเกบ็เลือด รวมถึงความต้องการในการพัฒนาทางด้านความรู้ และทักษะในการเจาะเกบ็เลือดของนักเทคนิค

การแพทย์ โดยได้ประเมนิคุณภาพของข้อคาํถามในแบบสอบถามก่อนการนาํแบบสอบถามไปใช้จากผู้ทรงคุณวุฒิ จาํนวน 
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3 ท่าน และส่งแบบสอบถามที่ได้จากการตรวจสอบไปยังห้องปฏบิัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล

ทั่วไป โรงพยาบาลอาํเภอ และโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย จาํนวน 304 โรงพยาบาล โดยใช้การสุ่มแบบง่ายอย่างมี

ขั้นตอน 

2.  การเตรียมสารเตมิเลือดและการผลิตหลอดเกบ็เลือด “อนิโนทวิป์”  

คณะผู้วิจัยดาํเนินการเตรียมสารเตมิเลือดใหม่ตามอนุสทิธบิัตรเลขที่ 6622 (1) และหลอดเกบ็เลือด “อนิโนทวิป์” 

ร่วมกับบริษัท ทรีซายน์ อนิโนเวชั่นฯ และคณะผู้วิจัยได้ทวนสอบประสทิธภิาพของสารเติมเลือดใหม่ในการรักษาระดับ

นํา้ตาลกลูโคสก่อนส่งให้บริษัทนาํไปผลิตหลอด “อนิโนทวิป์” ต่อไป 

3.    การนาํหลอดผลิตหลอดเกบ็เลือด “อินโนทวิป์” ไปใช้ และการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีจาก

โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ 

โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ จาํนวน 5 แห่ง โดยห้องปฏบิตักิารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลที่ร่วมในโครงการวิจัยนี้  

ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยแล้ว และมีการใช้

หลอดเกบ็เลือดชนิดลิเทียมเฮปารินสาหรับตรวจสารชีวเคมี โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการได้นาํผลิตภัณฑห์ลอดเกบ็เลือด 

“อนิโนทิวป์” ไปใช้ในการเกบ็ตัวอย่างเลือดปริมาณ 4 มิลลิลิตร สาํหรับใช้เตรียมเป็นพลาสมาเพ่ือตรวจวิเคราะห์สาร

ชีวเคมใีนผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่ยินยอมเข้าร่วมในการศึกษาวิจัยนี้  และมีการสั่งตรวจจากแพทย์เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทาง

ห้องปฏบิัติการเคมีคลินิก ได้แก่ นํา้ตาลกลูโคส และสารชีวเคมีอื่นๆ อกี 14 ชนิด ได้แก่ Blood urea nitrogen (BUN), 

Creatinine, Total cholesterol, Triglyceride, High-density lipoprotein (HDL), Low-density lipoprotein (LDL), 

Uric acid, Sodium, Potassium, Chloride, Total carbon dioxide, Aspartate aminotransferase (AST), Alanine 

aminotransferase (ALT) และ Alkaline phosphatase (ALP) โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อตัโนมัติในห้องปฏบิัติการ 

แห่งละ 20 ราย 

 

ตารางที่ 1 เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมัติในห้องปฏบิัติการของโรงพยาบาลที่ร่วมในโครงการวิจัย 
  

 
 

ผลการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีที่ได้จากพลาสมาที่เกบ็ตัวอย่างเลือดด้วยผลิตหลอด “อนิโนทวิป์” ถูกนาํไป

เปรียบเทยีบกบัค่าที่ได้จากงพลาสมาที่ใช้หลอดเกบ็เลือดลิเทยีมเฮปาริน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการกระจายตัวแบบ

ปกตจิะใช้สถติแิบบ ANOVA หากข้อมูลกระจายตัวแบบไม่ปกติจะใช้สถิติแบบ Non-parametric (Independent T-Test) 

ที่ระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 

ผลการศึกษา 

1. การสาํรวจข้อมูลการใช้ผลิตหลอดเกบ็เลือดของห้องปฏบิตักิาร  
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จากการส่งแบบสอบถามจาํนวน 304 ฉบับไปยังโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่ามีการตอบแบบ 

สอบถามกลับมายังคณะผู้วิจัยจํานวน 176 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ56 โรงพยาบาลที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบเป็น

โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 19 โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 19 โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ49 และโรงพยาบาลศูนย์ เป็น

ร้อยละ 8 

ข้อมูลการใช้สารกนัเลือดแขง็ในการตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในงานประจาํวันทางห้องปฏบิัติเคมีคลินิกพบว่ามี

การใช้ซีร่ัมร่วมกบัพลาสมาที่เกบ็ในหลอดลิเทยีมเฮปาริน ร้อยละ 81 และใช้ซีรั่มเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 19 และพบว่ามี

การใช้พลาสมาที่เกบ็ในหลอดลิเทยีมเฮปารินในการตรวจสารชีวเคมีร่วมกบันํา้ตาลกลูโคสถึงร้อยละ 64 ซึ่งเวลาเฉล่ียใน

ตรวจวิเคราะห์นํา้ตาลกลูโคสหลังเจาะเกบ็เลือดน้อยกว่า 30 นาที ร้อยละ 35 และมากกว่า 30 นาท ีจนถึง 120 พบสงูถึง 

ร้อยละ 65 

2. ผลการทวนสอบประสทิธภิาพของสารเตมิเลือดใหม่ 

คณะผู้วิจัยเตรียมสารเติมเลือดใหม่ และทวนสอบประสทิธภิาพการรักษาระดับนํา้ตาลกลูโคสของสารเติมเลือด

ใหม่ โดยพบว่าสารเตมิเลือดใหม่สามารถรักษาระดบันํา้ตาลได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง โดยให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญ

ทางสถติ ิ(P>0.05) จาก ณ เวลาเริ่มต้น ( 0 ชั่วโมง) ผลการทวนสอบค่าสารชีวเคมใีนพลาสมาที่เกบ็โดยใช้หลอด “อนิโน

ทวิป์”และหลอดลิเทยีมเฮปาริน ดงัตาราง ที่ 1 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์สารชีวเคมีในพลาสมาที่เกบ็ในหลอดลิเทยีมเฮปาริน และหลอด “อนิโนทวิป์” โดยใช้เคร่ืองตรวจวเิคราะห์

อตัโนมัติยี่ห้อ Cobas รุ่น c111 (n =26) 
 

  LiH Inno tube 
P-value 

  Mean SEM Mean SEM 

Glu 94 2.64 95 2.55 0.873 

BUN 12 0.64 12 0.59 0.958 

Cre 0.83 0.04 0.75 0.04 0.926 

Chol 199 5.68 187 5.53 0.895 

TG 103 8.5 112 7.97 0.706 

HDL 67 3.55 63 3.29 0.749 

LDL 111 5.32 102 5.28 0.953 

Uric 6 0.35 5 0.34 0.815 

AST 27 3.2 22 2.73 0.557 

ALT 31 6.6 26 5.61 0.515 

ALP 66 3.07 62 2.87 0.731 

หมายเหตุ: LiH = ลิเทยีมเฮปารินม, Inno tube = ผลิตภัณฑ์หลอด “อินโนทวิป์”, SEM=Standard error mean, Glu = ระดับนํา้ตาลกลูโคส, 

BUN = Blood urea nitrogen, Cre = Creatinine, Chol = Total cholesterol, TG = Triglyceride, HDL = High-density lipoprotein, LDL 

= Low-density lipoprotein , Uric = Uric acid, AST = Aspartate aminotransferase, ALT = Alanine aminotransferase และ ALP = 

Alkaline phosphatase 

 

 3. ผลการเปรียบเทยีบค่าสารชีวเคมจีากโรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ 

พบว่าการนาํใช้หลอดเกบ็เลือด “อนิโนทวิป์” ไปใช้เกบ็ตวัอย่างเลือดผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ ให้ผล

การตรวจวเิคราะห์สารชีวเคมไีม่แตกต่างอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ(P >0.05) กบัพลาสมาที่ได้จากการเกบ็เลือดจาก

หลอดลิเทยีมเฮปารินกนั ดงัแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับนํ้าตาลกลูโคสและสารชีวเคมีในพลาสมาที่เกบ็ในลิเทียมเฮปารินและหลอด “อินโนทวิป์” โดยใช้

เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมัติจาก 5 โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ (n =100) 
 

Test 
Lithium heparin Inno tube 

Bias %Bias P-Value 
Mean SEM Mean SEM 

GLU  mg% 108 4.54 109 4.37 -1 1.08 0.854 

BUN  mg% 15 0.75 15 0.74 1 3.79 0.586 

CREA  mg% 1.12 0.09 1.06 0.12 0.06 5.15 0.699 

URIC  mg% 6 0.21 5 0.2 1 12.34 0.100 

Na  mmol/L 142 0.46 142 0.42 0 0.03 0.954 

K  mmol/L 4.11 0.06 4.15 0.07 -0.04 0.91 0.688 

Cl  mmol/L 103 0.43 104 0.5 -1 0.54 0.403 

CO
2
  mmol/L 25 0.46 25 0.42 0 0.55 0.826 

Chol  mg% 183 5.06 181 5.35 2 1.34 0.739 

TG  mg% 161 14.28 184 14.38 -23 14.25 0.260 

HDL  mg% 52 2.25 49 2.23 3 5.63 0.361 

LDL  mg% 104 4.88 106 7.38 -2 2.24 0.793 

AST  U/L 32 3.56 32 3.42 1 2.77 0.856 

ALT  U/L 35 2.92 34 2.8 1 2.71 0.816 

ALP  U/L 91 4.6 88 4.58 3 3.43 0.630 

หมายเหตุ: LiH = ลิเทยีมเฮปารินม, Inno tube = ผลิตภัณฑ์หลอด “อินโนทวิป์”, SEM=Standard error mean, Glu = ระดับนํา้ตาลกลูโคส, 

BUN = Blood urea nitrogen, Cre = Creatinine, Chol = Total cholesterol, TG = Triglyceride, HDL = High-density lipoprotein, LDL 

= Low-density lipoprotein , Uric = Uric acid, Na = Sodium, K = Potassium, Cl= Chloride, CO2 = Total carbon dioxide content, 

AST = Aspartate aminotransferase, ALT = Alanine aminotransferase และ ALP = Alkaline phosphatase 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑห์ลอด “อนิโนทวิป์” สามารถรักษาระดับนํา้ตาลกลูโคสและสารชีวเคมีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑห์ลอดเกบ็เลือดที่มีลิเทียมเฮปารินอย่างเดียว เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลอด“อินโนทิวป์”  

มีส่วนประกอบ คือ ลิเทยีมเฮปาริน กลีเซอราลดีไฮด์ และดีแมนโนส ในสัดส่วนที่เหมาะสม (2) โดยลิเทยีมเฮปารินทาํ

หน้าที่เป็นสารกนัเลือดแขง็ กลีเซอราลดไีฮด ์และดแีมนโนส ทาํหน้าที่เป็นสารยับย้ังกระบวนการไกลโคไลซิสซึ่งกลีเซอราล

ดีไฮด์มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์เฮกโซไคเนส (hexokinase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ในลาํดับที่ 1 ในกระบวนการไกลโคไลซิส ส่วนดี

แมนโนส ทาํหน้าที่ ยับย้ังเอนไซม์ฟอสโฟฟลุคโตไคเนส (Phosphofuctokinase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ใลําดับที่ 3 ใน

กระบวนการไกลโคไลซิส จะเหน็ได้ว่ากลีเซอราลดไีฮด์ และดีแมนโนสออกฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ในกระบวนการไกลโคไลซิส

ในขั้นตอนก่อนโซเดียมฟลูออไรด์ ซึ่งยับยั้งเอนไซม์อโีนเลส (Enolase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ในลาํดับที่ 9 ในกระบวนการไกล

โคไลซิส (4)  
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รูปที่ 1 วิถีไกลโคไลซิส และการยับยั้งเอนไซม์ที่ตาํแหน่งต่างๆ ของสารต้านการสลายกลูโคส 

 

จากงานวิจัยวิจัยของ Landt. M (6) พบว่ากลีเซอราลดีไฮด์ที่ความเข้มข้น 0.2 - 20 mmol/L สามารถรักษา

พลาสมากลูโคสได้นาน 8 ชั่วโมง แต่พบว่าสามารถรบกวนการตรวจสารชีวเคมีอื่นๆ ได้แก่ Creatinine และ Asparate 

aminotransferase จากงานวิจัยของ Nakashima และคณะ (7) พบว่าดแีมนโนสสามารถรักษาระดับนํา้ตาลกลูโคสได้อย่าง

น้อย 4 ชั่วโมง โดยที่ไม่รบกวนการตรวจสารชีวเคมชีนิดอื่น  

จากการสาํรวจข้อมูลการใช้หลอดเกบ็เลือดพบว่ามีห้องปฏบิัติการถึงร้อยละ  81 มีการนาํหลอดลิเทยีมเฮปาริน

มาใช้ และร้อยละ 64 ของโรงพยาบาลที่มีการนาํหลอดลิเทยีมเฮปารินมาใช้มีการตรวจวิเคราะห์นํา้ตาลกลูโคส ซึ่งการใช้

พลาสมาจากผลิตภัณฑห์ลอดเกบ็ตวัอย่างเลือดลิเทยีมเฮปารินอาจส่งผลให้ระดบันํา้ตาลกลูโคสตํ่าปลอมซึ่งทาํให้เพ่ิมอตัรา

การเสยีโอกาสในการรับการรักษาโรค มีการศึกษาที่ผ่านมาในยุโรปมีการนาํซิเตรตบัฟเฟอร์ (Citric/Citrate buffer) โดย

การปรับกรดซึ่งจะใช้ซิเตรตเป็นบัฟเฟอร์ทาํให้ยับยั้งเอนไซม์เฮกโซไคเนส (Hexokinase) และเอนไซม์ฟอสโฟฟรุคโต

ไคเนส (Phosphofructokinase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ลาํดับต้นๆ ของกระบวนการไกลโคไรซิส ซึ่งถูกยับยั้งเมื่อเลือดมี pH 

ระหว่าง 5.3 ถึง 5.9 โดยใช้ซิเตรตบัฟเฟอร์เป็นสารปรับสมดุลกรดด่าง และมีประสิทธิภาพในการยับยั้ งได้นานถึง 10 

ชั่วโมง ที่อณุหภมู ิ25 องศาเซลเซียส (10, 11) 

จากการทวนสอบประสทิธภิาพในการรักษารักษาระดบันํา้ตาลกลโูคสพบว่าให้ผลสอดคล้องกบังานวิจัยของเรณ ู

วิริยะประสทิธิ์ ที่พบว่าสารเตมิเลือดชนิดที่ใช้ในผลิตภัณฑห์ลอด “อนิโนทวิป์” สามารถรักษารักษาระดบันํา้ตาลกลูโคสได้

มากกว่า 8 ชั่วโมง และยังสามารถนาํพลาสมาที่ได้จากการเกบ็ตวัอย่างเลือดโดยใช้สารเตมิเลือดใหม่นี้  นาํมาตรวจ

วิเคราะห์สารชวีเคมอีื่นๆ ด้วยเครื่องวิเคราะห์อตัโนมตั ิ ได้แก่ Total cholesterol, Triglyceride, BUN, Creatinine, Uric 

acid, Sodium, Potassium, Chloride, Total protein, Albumin, Bilirubin, Aspartate aminotransferase (AST), Alanine 

aminotransferase (ALT) และ Lactic dehydrogenase (LDH) โดยค่าที่ได้ไม่แตกต่างจากค่าที่วดัได้จากซีร่ัมโดยใช้เคร่ือง

วิเคราะห์อตัโนมตั ิ(5)  

ในกรณีเร่งด่วน หรือเจาะเลือดได้น้อย เช่น ในผู้ ป่วยเดก็เลก็ ผู้ ป่วยสงูวัย ผู้ ป่วยวิกฤต ผู้ ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 

หรือการเจาะเกบ็ตัวอย่างเลือดในหน่วยตรวจสขุภาพเคล่ือนที่ ผลิตภัณฑห์ลอดเกบ็เลือด “อนิโนทวิป์” ย่อมมีประโยชน์

มากขึ้น เนื่องจากพลาสมาจากผลิตภัณฑห์ลอดเกบ็เลือด “อนิโนทวิป์” สามารถใช้ตรวจวิเคราะห์ได้ทั้งระดบันํา้ตาลกลูโคส

และสารชีวเคมไีด้ในคราวเดยีวกนั 

ดงันั้น จึงยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑห์ลอด “อนิโนทวิป์” นาํมาใช้เกบ็ตวัอย่างเลือดเพ่ือตรวจสารชีวเคมีโดยใช้เครื่อง

วิเคราะห์อตัโนมตัทิี่ใช้ในห้องปฏบิตักิารทางการแพทย์ได้ 
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เปิดโลกทศัน์และได้ทาํให้รู้จักกบังานวิจัยมากย่ิงขึ้น และให้ประสบการณท์ี่ด ีรวมถึงสอนแนวทางในการปฏบิัติตน ให้รู้จัก
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ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการมาบริจาคโลหิตเพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัย ทางคณะผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็น

อย่างสงูมา ณ โอกาสนี้  
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บทคดัย่อ 

 ธาลัสซีเมียเป็นความผดิปกติของฮีโมโกลบินซ่ึงเป็นปัญหาที่สาํคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะฮีโมโกลบินอีซ่ึงพบได้บ่อย ถึงแม้ว่า

การเป็นพาหะฮีโมโกลบินอหีรือโฮโมไซกสัฮีโมโกลบินอจีะไม่แสดงอาการผดิปกติใดๆ แต่ถ้าฮีโมโกลบินอร่ีวมกบัเบต้าธาลัสซีเมียมักก่อให้เกิด

อาการทางคลินิกที่รุนแรง กระทรวงสาธารณสขุจึงมีมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคโดยมุ่งเน้นที่การคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ การคัด

กรองพาหะฮีโมโกลบินอเีป็นการตรวจที่อาศยัความชาํนาญในการอ่านผล โดยปัญหาส่วนใหญ่มาจากการอ่านผลด้วยวิธี DCIP ซ่ึงเป็นการดูสทีี่

เปล่ียนแปลงไปด้วยตาเปล่า วิธีการคัดกรองธาลัสซีเมียส่วนใหญ่มีการนาํเคร่ืองตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเข้ามาช่วยวินิจฉัย ผู้วิจัยจึงได้เสนอ

แนวทางในการนาํค่าพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงที่ได้จากเคร่ืองวิเคราะห์เมด็เลือดอตัโนมัติมาคัดกรองพาหะฮีโมโกลบินอี โดยวัตถุประสงค์

ของงานวิจัยน้ีเพ่ือประเมินประสิทธิภาพพารามิเตอร์ของเม็ดเลือดแดงที่ใช้แยกพาหะฮีโมโกลบินอีกับคนปกติในกระบวนการคัดกรอง

ฮีโมโกลบินอ ีจึงทาํการศกึษาในตัวอย่างเลือดของผู้มารับบริการตรวจธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ จาํนวน 

160 ราย โดยนาํเลือดที่เหลือจากการตรวจแยกชนิดของฮีโมโกลบินด้วยเคร่ือง capillary electrophoresis ที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอ ีจาํนวน 60 

ราย เป็นคนปกติจาํนวน 100 ราย มาศกึษาพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดง แล้วเปรียบเทยีบค่าพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงที่ได้ ซ่ึงจากผล

การเปรียบเทยีบพารามิเตอร์เมด็เลือดแดงของทั้งสองกลุ่มพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ (P<0.001) พบว่าปริมาณเฉล่ีย

ของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (MCH) ที่ 24.7 พิโคกรัม สามารถแยกคนทั้งสองกลุ่มออกจากกันได้โดยมีความจําเพาะและค่าทาํนาย

ผลบวกเท่ากบัร้อยละ 100 อย่างไรกต็าม จากงานวิจัยน้ีจึงสามารถสรปุได้ว่าค่าปริมาณเฉล่ียของฮีโมโกลบินในเมด็เลือดแดง (MCH) ที่ 24.7 

พิโคกรัม มีประสทิธภิาพสงู สามารถใช้แยกคนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอีกับคนปกติได้โดยมีความจาํเพาะและค่าทาํนายผลบวกเท่ากับร้อยละ 

100 
 

ค าส าคญั: ฮีโมโกลบินอ ี ดัชนีเมด็เลือดแดง  เคร่ืองตรวจวิเคราะห์เมด็เลือดอตัโนมัติ  การคัดกรอง 
 

Abstract 

Thalassemia is hemoglobinopathy that is a genetic problem in Thailand especially Hemoglobin E is the most common 

abnormal hemoglobin. Although no clinical symptom is observed with both HbE trait and Homozygous HbE, its co inheritance with 

β-thalassemia is usually resulted in clinically severe thalassemia syndrome. The Ministry of Public Health has a policy to control and 

prevent thalassemia in pregnant women to identify thalassemia carrier. The almost of thalassemia screening was determined by 

automate analyzer except hemoglobin E screening is interpreted by color change with naked eyes. So it’s a difficult for interpretation. 

The RBC parameters were applied to identify Hemoglobin E carrier. Aim of this study was to evaluate of RBC parameters for 

discriminate between Hemoglobin E carrier and normal. The EDTA bloods were collected from subjects who attended thalassemia 

clinic at Sawanpracharak Hospital. All samples were analyzed by hematology analyzer and capillary electrophoresis based Hb 

analyzer. The 160 samples, there were 100 samples of normal and 60 samples of Hb E carrier. The RBC parameters were analyzed 

and compared between the normal and Hb E carrier which reveal significant difference of mean (P <0.001). Determination of 

appropriate cut off using ROC Curve analysis revealed that the best cut off level of MCH in predicting the Hb E carrier was 24.7 pg 

with a specificity and positive predictive value of 100%. It is an acceptable discriminator of Hb E carrier and normal. In conclusion, 

the MCH value 24.7 is a good performance for Hb E screening that can be used to differentiate hemoglobin E carrier from normal 

with 100 % specificity. 
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บทน า 

 ธาลัสซีเมยีและความผิดปกติของฮีโมโกลบินเป็นภาวะโลหิตจางชนิดหนึ่ง สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมแบบ 

autosomal recessive มีสาเหตุจากยีนที่ทาํหน้าที่สงัเคราะห์สายโกลบินผิดปกติไป โดยจะสร้างได้น้อยลงหรือไม่สร้างเลย 

ประเทศไทยพบว่ามคีนเป็นพาหะของธาลัสซีเมยีมากถงึร้อยละ 30 – 40 และในแต่ละปีมเีดก็เกดิใหม่ป่วยเป็นโรคธาลัสซี

เมียประมาณ 12,000 ราย ปัจจุบันพบผู้ ป่วยธาลัสซีเมียประมาณ 6 แสนคน มีอาการตั้งแต่โลหิตจางเลก็น้อยจนถึงมี

อาการโลหิตจางมากหรือบางรายรนุแรงมากจนถงึเสยีชีวิต(บุญเชียร ปานเสถียรกุล, 2533; วรวรรณ ตันไพจิตร, 2543) 

รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มีการคัดกรองคู่เสี่ยงของโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 3 โรค คือ โรคโฮโมซัยกัสแอล

ฟ่าธาลัสซีเมีย โรคโฮโมซัยกสัเบต้าธาลัสซีเมียและเบต้าธาลัสซีเมียร่วมกบัฮีโมโกลบินอ ี(ประเวส วะสี, 2540; วิจารณ ์

พานิช, 2530) เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกนัไม่ให้เกดิโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง จึงต้องมีการคัดกรองพาหะแอล

ฟ่าธาลัสซีเมีย พาหะเบต้าธาลัสซีเมีย และพาหะฮีโมโกลบินอี  ถึงแม้ว่าการเป็นพาหะฮีโมโกลบินอีหรือโฮโมไซกัส

ฮีโมโกลบินอีจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ แต่ถ้าพาหะฮีโมโกลบินอีมีคู่แต่งงานเป็นพาหะเบต้าธาลัสซีเมียจะมีโอกาส

เสี่ยงที่ลูกจะเป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมียร่วมกบัฮีโมโกลบินอ ีซึ่งทาํให้เกดิอาการทางคลินิกที่รุนแรง ดังนั้น เพ่ือหาคู่เสี่ยงจึง

จําเป็นต้องมีการคัดกรองพาหะฮีโมโกลบินอี ซึ่ งวิธีการตรวจคัดกรองคู่เสี่ยงควรมีความถูกต้อง แม่นยํา เพ่ือให้

กระบวนการตรวจคัดกรองคู่เสี่ยงประสบผลสาํเร็จในการลดผู้ ป่วยโรคธาลัสซีเมีย โดยในปัจจุบันพบว่ามีการนํา

เคร่ืองตรวจวิเคราะห์อตัโนมตัเิข้ามาช่วยตรวจวัดขนาดเมด็เลือดแดงเฉล่ีย (MCV) รวมทั้งช่วยในการตรวจแยกชนิดของ

ฮีโมโกลบนิ (Hb typing) ซึ่งถอืว่ามคีวามถูกต้อง แม่นยาํสงู (สทุศัน์ ฟู่เจริญ และคณะ, 2553) แต่ในส่วนของการตรวจ

คัดกรองพาหะฮีโมโกลบินอี นิยมใช้การตรวจที่ดูการเปล่ียนแปลงของสีซึ่งอ่านผลได้ด้วยตาเปล่า จึงมักพบปัญหาเรื่อง

ความยากในการอ่านผลด้วยวิธ ีDCIP ซึ่งเป็นการดูสทีี่เปล่ียนแปลงไปด้วยตาเปล่า ดังนั้นผู้วิจัยจึงพิจารณาการตรวจวัด

พารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงด้วยเครื่องวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ ซึ่งน่าจะสามารถตรวจพบความผิดปกติของ

พารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงได้ และจากที่ผ่านมามีรายงานเกี่ยวกบัการใช้ค่าพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงในการคัด

กรองพาหะธาลัสซีเมียหลายรายงาน เช่น ในปี 2005 Sirichotiyakul S และคณะ (Sirichotiyakul, Maneerat, Sa-

nguansermsri, Dhananjayanonda, & Tongsong, 2005) ได้รายงานประสทิธภิาพการใช้ค่า MCV ≤ 80 fL ในการคัด

กรองพาหะอลัฟ่าธาลัสซีเมยี1 และพาหะเบต้าธาลัสซีเมีย พบว่ามีความไวร้อยละ 92.9 และมีความจาํเพาะร้อยละ 83.9 

และในปีเดยีวกนันั้น Sanchaisuriya K และคณะ (Sanchaisuriya et al., 2005) ได้รายงานประสทิธภิาพการคดักรองแอล

ฟ่าธาลัสซีเมยี1 เบต้าธาลัสซีเมียและพาหะฮีโมโกลบินอด้ีวยค่า MCV <80 fL หรือ MCH < 27 pg ร่วมกบัการใช้ DCIP 

พบว่ามคีวามไวและความจาํเพาะที่ร้อยละ 100 และร้อยละ 76.2 ตามลาํดับ หลังจากนั้นในปี 2009 Pranpanus S และ

คณะ (Pranpanus, Sirichotiyakul, Srisupundit, & Tongsong, 2009)ได้รายงานประสทิธภิาพการคัดกรองแอลฟ่าธาลัส

ซีเมยี1 และพาหะเบต้าธาลัสซีเมียด้วยค่า MCH <26.5 pg พบว่าได้ค่าความไวและความจาํเพาะเท่ากบัร้อยละ 95.2 และ

ร้อยละ 82.3 ตามลาํดบั ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่ให้ความสาํคญักบัการแยกแอลฟ่าธาลัสซีเมยี เบต้าธาลัสซี

เมียและคนปกติ ถึงแม้ว่า Sanchaisuriya K และคณะ จะทาํการศึกษาเกี่ยวกับฮีโมโกลบินอีร่วมด้วย แต่พบว่ามี

ความจาํเพาะไม่ถึงร้อยละ 100 นั่นหมายความว่าผลการคัดกรองที่ได้อาจมีผลบวกปลอมเกดิขึ้น ทาํให้เพ่ิมภาระงานใน

การยืนยันธาลัสซีเมีย เสยีงบประมาณในการตรวจ Hemoglobin typing เพ่ิมเติมและผู้ ป่วยต้องเสยีเวลารอคอย แต่ถ้า

สามารถหาพารามิเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งให้ค่าที่เป็นจุดแบ่งระหว่างคนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอีกับคนปกติที่มี

ความจาํเพาะร้อยละ 100 ได้ จะทาํให้ปัญหาดงักล่าวลดลง  

 ดงันั้น วัตถุประสงคข์องงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การประเมนิประสทิธภิาพพารามเิตอร์ของเมด็เลือดแดงที่ใช้แยก

พาหะฮีโมโกลบินอกีับคนปกติในกระบวนการคัดกรองฮีโมโกลบินอ ีเพ่ือให้ได้พารามิเตอร์ที่มีประสิทธภิาพสงูสดุ ซึ่งให้

ค่าที่เป็นจุดจําแนกในการคัดกรองคนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอีที่ได้รับการตรวจแยกชนิดของฮีโมโกลบินจากเครื่อง 

Capillary Electrophoresis เพ่ือประโยชน์ในการแยกออกจากคนปกตไิด้อย่างถูกต้อง  
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วิธีการศึกษา 

1. ประชากร 

ผู้มารับบริการตรวจธาลัสซีเมยี ที่โรงพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ จ.นครสวรรค ์

2. กลุ่มตวัอย่าง  

เลือดที่ เหลือของผู้ที่มารับบริการตรวจธาลัสซีเมีย ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ ซึ่ ง

ประกอบด้วย พาหะฮีโมโกลบินอีที่เป็นธาลัสซีเมียชนิดใดกไ็ด้ที่มีฮีโมโกลบินอร่ีวมด้วยจาํนวน 60 ราย และคนปกติที่ไม่

เป็นพาหะธาลัสซีเมียมีผลการตรวจแยกชนิดฮีโมโกลบินได้ผลเป็น A
2
A Normal , Hb A

2
 < 4 %, MCV ≥ 80 fL และ

ผล DCIP เป็นลบ จาํนวน 100 ราย  

3. เคร่ืองมอื อปุกรณ ์และวิธกีารทดลอง 

  3.1 การเกบ็ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 เกบ็เลือดที่เหลือของผู้ที่มารับบริการตรวจธาลัสซีเมยี ที่ได้รับการวินิจฉัย ว่าเป็นพาหะฮีโมโกลบนิ อ ีและคนที่ไม่

เป็นพาหะธาลัสซีเมยี โดยใช้เลือด 2 ซี ซี. ที่ม ีEDTA เป็นสารกนัเลือดแขง็  

  3.2 การตรวจหาค่าพารามเิตอร์ของเมด็เลือดแดง 

 ตรวจหาค่าพารามเิตอร์ของเมด็เลือดแดงโดยใช้เคร่ืองวิเคราะห์เมด็เลือดอตัโนมัติ Coulter LH 750 (Beckman 

Coulter, Fullerton.CA.USA) ซึ่งเป็นเคร่ืองวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาที่สามารถรายงานผลค่าพารามิเตอร์ของเมด็เลือด

ต่างๆ นับแยกชนิดเมด็เลือดขาว และสามารถวัดปริมาณเรตคิวิโลไซตไ์ด้  

  3.3 การตรวจปริมาณและชนิดของฮีโมโกลบนิ 

 ตรวจหาปริมาณและชนิดของฮีโมโกลบินในเลือดของผู้ที่มารับบริการตรวจธาลัสซีเมีย โดยใช้เลือด 18 

ไมโครลิตรผสมกับนํา้ยาสลายเมด็เลือด แล้ววัดด้วยเครื่องอัตโนมัติ Sebia capillary electrophoresis ซึ่งใช้เทคนิค 

capillary electrophoresis (Bio-Rad, 2011) จะได้เปอร์เซน็ต์ฮีโมโกลบิน แต่ละชนิดออกมาแล้วนาํไปแปลผลการตรวจ

วิเคราะห์  

4. วิธวีิเคราะห์ข้อมูล  

 เกบ็รวบรวมข้อมูลค่าพารามเิตอร์ของเมด็เลือดแดงในคนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบนิอแีละคนปกตแิล้วเปรียบ เทยีบ

ค่าพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงในคนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอเีทยีบกบัคนปกติ โดยใช้ One-Way ANOVA หลังจาก

นั้นวิเคราะห์หาความไวและความจาํเพาะของพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงที่ใช้แบ่งคนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอกีับคน

ปกตด้ิวย ROC curve  

 

ผลการศึกษา 

 ข้อมูลที่นาํมาศึกษาทั้งหมด 160 ตวัอย่าง ประกอบด้วยชาย 75 คน หญิง 85 คน มอีายุระหว่าง 1 – 97 ปี โดย

ที่อายุเฉล่ียเท่ากับ 38 ปี ค่าเฉล่ียจาํนวนเมด็เลือดแดง ความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน เปอร์เซน็ต์เมด็เลือดแดงอัดแน่น 

ขนาดเมด็เลือดแดงเฉล่ีย ปริมาณฮีโมโกลบนิเฉล่ีย ความเข้มข้นของฮีโมโกลบนิเฉล่ีย และการกระจายขนาดของเมด็เลือด

แดง เท่ากบั 3.9 ± 0.9 ล้านเซลล์ต่อลูกบาศกม์ิลลิลิตร 10.1 ± 2.5 กรัมต่อเดซิลิตร 31.7 ± 7.0 % 80.5 ± 12.6 เฟม

โตลิตร 26.3 ± 4.7 พิโคกรัม 32.5 ± 1.5 กรัมต่อเดซิลิตรและ 17.8 ± 5.3 % ตามลาํดบั ซึ่งจากตวัอย่างทั้งหมด พบว่า

ผลการตรวจแยกชนิดของฮีโมโกลบนิได้เป็นคนปกต ิ100 คน คนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบนิอ ี60 คนดงัแสดงในตารางที่ 1 
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ตาราง 1 แสดงข้อมูลทั่วไปและผลการตรวจแยกชนิดของฮีโมโกลบินในกลุ่มตัวอย่าง 
 

ลักษณะทั่วไป จาํนวน ร้อยละ 

เพศ 

  ชาย 

  หญิง 

อายุ (ปี) 

  น้อยกว่า 19 

  20 -30 

  31 – 40 

  มากกว่า 41 

กลุ่มคนปกต ิ

  Normal 

กลุ่มฮีโมโกลบินอ ี

  β – Thalassemia/Hb E 

  Hb E trait 

  EA bart’s disease 

  Hb E trait(Not rule out α –thalassemia)   

 

75 

85 

 

61 

11 

12 

76 

 

100 

 

11 

24 

1 

24 

 

46.8 

53.2 

 

38.1 

6.9 

7.5 

47.5 

 

100 

 

18.3 

40.0 

1.7 

40.0 

 

 ผลการเปรียบเทยีบค่าพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงที่ได้จากการตรวจด้วยเคร่ืองวิเคราะห์เมด็เลือดอตัโนมัติ

พบว่าทุกพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงในคนปกติกบัคนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ

โดยในคนปกตมิีค่าพารามิเตอร์ของค่าเฉล่ียจาํนวนเมด็เลือดแดง ความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน เปอร์เซน็ต์เมด็เลือดแดง

อดัแน่น ขนาดเมด็เลือดแดงเฉล่ีย ปริมาณฮีโมโกลบนิเฉล่ีย ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินเฉล่ีย และการกระจายขนาดของ

เมด็เลือดแดง เท่ากบั 3.7±0.8 ล้านเซลล์ต่อลูกบาศกม์ลิลิลิตร 10.7±2.5 กรัมต่อเดซิลิตร 32.2±7.1% 88.0±7.1 เฟม

โตลิตร 29.3±2.4 พิโคกรัม 33.0±1.2 กรัมต่อเดซิลิตรและ 15.9±3.5 % ตามลาํดับ ในพาหะฮีโมโกลบินอีมี

ค่าพารามเิตอร์ของค่าเฉล่ียจาํนวนเมด็เลือดแดง ความเข้มข้นของฮีโมโกลบนิ เปอร์เซน็ตเ์มด็เลือดแดงอดัแน่น ขนาดเมด็

เลือดแดงเฉล่ีย ปริมาณฮีโมโกลบินเฉล่ีย ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินเฉล่ีย และการกระจายขนาดของเมด็เลือดแดง 

เท่ากับ 4.3±0.9 ล้านเซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิลิตร 9.3±2.2 กรัมต่อเดซิลิตร 29.2±6.4% 68.0±9.4 เฟมโตลิตร 

21.3±3.0 พิโคกรัม 31.5±1.4 กรัมต่อเดซิลิตรและ21.0±6.2 % ตามลาํดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 และประสทิธภิาพ

ของพารามิเตอร์ต่างๆ แสดงในตารางที่ 4 โดยมีค่าร้อยละของความไวในพารามิเตอร์ของค่าเฉล่ียจาํนวนเมด็เลือดแดง 

ความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน เปอร์เซน็ต์เมด็เลือดแดงอดัแน่น ขนาดเมด็เลือดแดงเฉล่ีย ปริมาณฮีโมโกลบินเฉล่ีย ความ

เข้มข้นของฮีโมโกลบินเฉล่ีย และการกระจายขนาดของเมด็เลือดแดง เท่ากบั 68 52 42 95 97 75 และ 65 ตามลาํดับ 

ค่าร้อยละของความจาํเพาะในพารามเิตอร์ของค่าเฉล่ียจาํนวนเมด็เลือดแดง ความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน เปอร์เซน็ต์เมด็

เลือดแดงอดัแน่น ขนาดเมด็เลือดแดงเฉล่ีย ปริมาณฮีโมโกลบินเฉล่ีย ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินเฉล่ีย และการกระจาย

ขนาดของเมด็เลือดแดง เท่ากบั 69 73 80 94 100 80 และ 70 ตามลาํดบั 
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ตาราง 2 การเปรียบเทยีบค่าพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงในตัวอย่างที่ศกึษาทั้งหมด 
 

RBC Parameter 

Mean±SD 

P-value Normal 

(N=100) 

β– 

Thalassemia 

/Hb E 

(N=11) 

Hb E trait 

(N=24) 

EA bart’disease 

(N=1) 

Hb E trait 

(not rul out  α 

thalassemia) 

(N=24) 

Age(year) 

RBC(M/µL) 

Hb(g/dL) 

Hct(%) 

MCV(fL) 

MCH(pg) 

MCHC(g/dL) 

RDW(%) 

40.7±30.6 

3.7±0.8 

10.7±2.5 

32.2±7.1 

88.0±7.1 

29.3±2.4 

33.0±1.2 

15.9±3.5 

22.3±26.2 

4.5±1.3 

8.6±2.4 

27.1±7.4 

59.8±8.6 

19.3±2.1 

31.5±1.1 

27.9±5.2 

27.7±29.8 

4.4±0.7 

10.5±1.6 

32.5±4.7 

74.0±7.2 

23.4±2.0 

32.2±0.9 

16.1±1.9 

4.1±0.0 

4.1±0.0 

6.6±0.0 

24.0±0.0 

58.0±0.0 

15.9±0.0 

27.5±0.0 

28.3±0.0 

42.9±27.8 

4.1±0.9 

8.5±2.2 

27.1±6.4 

66.1±7.9 

20.5±3.1 

31.0±1.6 

22.5±5.7 

0.094 

<0.001 

<0.001 

0.004 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

 

ตาราง 3 การเปรียบเทยีบค่าพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงในคนปกติกบัพาหะฮีโมโกลบินอี 
 

RBC Parameter 

Mean±SD 

P-value Normal 

(N=100) 

Hb E ทั้งหมด 

(N=60) 

Age(year) 

RBC(M/µL) 

Hb(g/dL) 

Hct(%) 

MCV(fL) 

MCH(pg) 

MCHC(g/dL) 

RDW(%) 

40.7±30.6 

3.7±0.8 

10.7±2.5 

32.2±7.1 

88.0±7.1 

29.3±2.4 

33.0±1.2 

15.9±3.5 

32.4±29.2 

4.3±0.9 

9.3±2.2 

29.2±6.4 

68.0±9.4 

21.3±3.0 

31.5±1.4 

21.0±6.2 

0.094 

<0.001 

<0.001 

0.004 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

 

ตาราง 4 แสดงค่า cut off และประสทิธภิาพของค่านั้นในแต่ละพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงที่ใช้จาํแนกระหว่างคนปกติกบัฮีโมโกลบินอ ี
 

Parameter Cut off Sensitivity Specificity AUC 95% CI P-value 

RBC(M/µL) 

Hb(g/dL) 

Hct(%) 

MCV(fL) 

MCH(pg) 

MCHC(g/dL) 

RDW(%) 

>3.92 

≤9.1 

≤27.1 

≤79.4 

≤24.7 

≤32.4 

>16.4 

68 

52 

42 

95 

97 

75 

65 

69 

73 

80 

94 

100 

80 

70 

0.700 

0.659 

0.616 

0.957 

0.996 

0.824 

0.795 

0.622-0.770 

0.580-0.732 

0.536-0.692 

0.913-0.983 

0.969-1.000 

0.755-0.879 

0.724-0.855 

<0.001 

<0.001 

0.004 

<0.001 

<0.001 

<0.001 

<0.001 
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รูปที่ 1 แสดงความไวและความจาํเพาะที่ได้จาก ROC Curve ของพารามิเตอร์ MCH ในการจาํแนกคนปกติกบัพาหะฮีโมโกลบินอ ี

โดยใช้ค่า cut off ที่ 24.7 พิโคกรัม 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงค่าพารามิเตอร์ของ MCH ในคนปกติเทยีบกบัคนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอ ี

 

อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา 

 จากผลการเปรียบเทยีบค่าพารามเิตอร์ของเมด็เลือดแดงในคนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบนิอแีละคนปกตจิาํนวน 160 

คนพบว่าค่าเฉล่ียของทุกพารามเิตอร์ที่ได้จากการตรวจวัดด้วยเคร่ืองตรวจวิเคราะห์เมด็เลือดอตัโนมัติแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติ ิ(P<0.001) ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของสมุาลี จินดาดาํรงเวชและวรรษา บญัญัติศุภศิล (สมุาลี จินดา

ดาํารงเวช & วรรษา บญัญัตศิุภศิล, 2552) โดยพบว่าจาํนวนเมด็เลือดแดงและค่าการกระจายขนาดของเมด็เลือดแดงใน

คนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอสีงูกว่าคนปกติ ส่วนค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน เปอร์เซน็ต์เมด็เลือดแดงอดัแน่น ขนาด

เมด็เลือดแดงเฉล่ีย ปริมาณฮีโมโกลบินเฉล่ีย ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินเฉล่ีย พบว่าในคนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอตีํ่า

กว่าคนปกติ และเมื่อประเมินประสิทธิภาพพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงที่ใช้แยกพาหะฮีโมโกลบินอีกับคนปกติใน

กระบวนการคดักรองฮีโมโกลบนิอ ีเพ่ือให้ได้พารามเิตอร์ที่มปีระสทิธภิาพสงูสดุที่ให้จุดจาํแนกที่สามารถใช้คดัแยกระหว่าง

คนที่เป็นพาหะของฮีโมโกลบินอกีับคนปกติ ซึ่งไม่ต้องการให้เกดิผลบวกปลอมโดยวิเคราะห์ด้วย Receiver Operating 

Characteristic (ROC) curve พบว่าพารามเิตอร์ของปริมาณเฉล่ียของฮีโมโกลบินในเมด็เลือดแดง (MCH) ที่ค่า 24.7 พิ

โคกรัม ให้ความจาํเพาะร้อยละ 100 ความไวร้อยละ 97 และค่าการทาํนายผลบวกร้อยละ 100 ค่าความจาํเพาะที่ได้สงู

กว่านํา้ยาสาํเรจ็รปูที่มจีาํหน่วยทั่วไป (Sudjaroen, 2014) ซึ่งค่าพารามเิตอร์ของปริมาณเฉล่ียของฮีโมโกลบินในเมด็เลือด

แดง (MCH) ที่คัดกรองแล้วให้ผลบวกด้วยวิธนีี้ เป็นพาหะฮีโมโกลบินอร้ีอยละ 100 ทั้งหมด แต่จะสามารถคัดคนที่เป็น
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พาหะฮีโมโกลบินอไีด้แค่ร้อยละ 97 ที่เหลืออกีร้อยละ 3 จะให้ผลลบปลอม ซึ่งส่วนที่เหลือนั้นถ้าเป็นพาหะฮีโมโกลบินอี

แล้วมคู่ีแต่งงานเป็นพาหะเบต้าธาลัสซีเมยี อาจทาํให้มโีอกาสเสี่ยงที่จะมีบุตรเป็นเบต้าธาลัสซีเมียร่วมกบัฮีโมโกลบินอ ีซึ่ง

ถือว่าเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ต้องรักษาโดยการให้เลือดและยาขับเหลก็ตลอดชีวิต ทาํให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง 

ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต (Ruangvutilert, 2007) และจากการแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการ

ทดสอบนี้ ใช้ค่าที่ได้จากการตรวจแยกชนิดของฮีโมโกลบนิด้วยหลักการ Capillay electrophoresis ไม่ได้ทาํการตรวจยืนยัน

ชนิดของธาลัสซีเมียที่แท้จริงด้วยวิธพีีซีอาร์ (Fucharoen & Fucharoen, 1995) ส่งผลให้เกดิความคลาดเคลื่อนในการ

แบ่งกลุ่มตวัอย่าง ทาํให้ค่าความไวที่ได้ลดลง ดงันั้นการจะนาํค่าที่ได้จากการศึกษานี้ ไปประยุกตใ์ช้ควรมกีารตรวจคัดกรอง

ด้วยวิธอีื่นๆ ร่วมด้วย (Chuntho, 2008) เพ่ือไม่ต้องการให้พาหะฮีโมโกลบินอหีลุดออกจากกระบวนการคัดกรองโรค 

โดยมีข้อแนะนําว่าควรใช้คัดกรองในคนที่ยังไม่ได้รับเลือดมาก่อน เนื่องจากถ้าได้รับเลือดมาค่าปริมาณเฉล่ียของ

ฮีโมโกลบินในเมด็เลือดแดงที่วัดได้จะเกิดจากการเฉล่ียกับเมด็เลือดแดงที่ได้รับเข้าไปด้วย ค่าที่ได้จะไม่ถูกต้อง จาก

การศึกษาที่ได้พบว่าค่าปริมาณเฉล่ียของฮีโมโกลบนิในเมด็เลือดแดงเป็นพารามเิตอร์ที่มปีระสทิธภิาพสงูสดุ เหมาะสาํหรับ

ใช้ค่าพารามิเตอร์นี้ เป็นจุดจาํแนกระหว่างคนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอกีบัคนปกติ ซึ่งเป็นวิธทีี่ง่ายกว่าการอ่านผลด้วยวิธ ี

DCIP ซึ่งเป็นการดูสทีี่เปล่ียนแปลงไปด้วยตาเปล่า เนื่องจากพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงได้มาจากเครื่องวิเคราะห์เมด็

เลือดอตัโนมัติ มีความแม่นยาํและน่าเชื่อถือสงู เพราะมีการควบคุมคุณภาพทุกวัน ดังนั้นการคัดกรองฮีโมโกลบินอีโดย

การใช้พารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงจึงเป็นวิธีที่ ง่าย ไม่ต้องอาศัยผู้ที่มีความชํานาญสูง และสามารถทาํได้ทั่วไปทุก

ห้องปฏิบัติการ โดยมีค่าความไวและความจาํเพาะแสดงให้เห็นในรูปที่ 1 และทาํการเปรียบเทยีบค่าปริมาณเฉล่ียของ

ฮีโมโกลบนิในเมด็เลือดแดง (MCH) ในคนที่เป็นพาหะของฮีโมโกลบนิอกีบัคนปกตแิสดงให้เหน็ดงัรปูที่ 2  

 ดงันั้น จากงานวิจัยครั้งนี้จึงสรปุได้ว่าค่าปริมาณเฉล่ียของฮีโมโกลบนิในเมด็เลือดแดง (MCH) ที่ 24.7 พิโคกรัม 

เป็นพารามิเตอร์ของเมด็เลือดแดงที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้แยกคนที่เป็นพาหะฮีโมโกลบินอีกบัคนปกติได้โดยมี

ความจาํเพาะและค่าทาํนายผลบวกเท่ากบัร้อยละ 100 
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บทคดัย่อ 

โรคเท้าช้าง (Lymphatic filariasis) เกิดจากการติดหนอนพยาธิตัวกลมในกลุ่มฟิลาเรีย อุบัติการณ์ของโรคอยู่แถบแนว ชายแดน

ไทยที่ติดต่อกบัประเทศพม่า การตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างในประเทศไทยทาํโดยการตรวจหาระยะไมโครฟิลาเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยวิธ ี

Wet mount และ Microhematocrit tube ซ่ึงแม้จะมีขั้นตอนที่ง่ายแต่มีอตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรีย (Microfilaria Positive Rate) ตํ่าและมี

ผลลบปลอม (False Negative) สงู ซ่ึงจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในการระบาดของโรคเท้าช้าง การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

เปรียบเทยีบอัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยวิธี Wet mount, Thick blood film, Microhematocrit tube และ 

Modified Knott’s concentration ในเลือดของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าจาํนวน 400 ราย ผลการศึกษาพบว่าวิธี Wet mount และ Modified 

Knott’s concentration สามารถตรวจพบไมโครฟิลาเรียในตัวอย่างเลือด จาํนวน 5 ตัวอย่าง แบ่งเป็นเลือดจากเพศชาย 3 ตัวอย่าง เพศหญิง 2 

ตัวอย่าง อายุระหว่าง 18 – 35 ปี เลือดทั้ง 5 ตัวอย่างให้ผลบวกด้วยวิธี Thick blood film เพียง 4 ตัวอย่าง (ความไวร้อยละ 80 

ความจาํเพาะร้อยละ 100) และให้ผลบวกด้วยวิธี Microhematocrit tube จาํนวน 2 ราย (ความไวร้อยละ 40 ความจาํเพาะร้อยละ 100) วิธ ี

Modified Knott’s concentrationและวิธี Wet mount มีอัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียเท่ากัน คือ ร้อยละ 1.25 ซ่ึงสงูกว่าวิธี Thick blood 

film (ร้อยละ 1) และMicrohematocrit tube (ร้อยละ 0.5) แม้ว่า อัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียด้วยวิธี Wet mount จะเท่ากับวิธ ี

Modified Knott’s concentration แต่จาํนวนไมโครฟิลาเรียที่ตรวจพบโดยวิธี Modified Knott’s concentration นั้นสงูกว่าวิธีอื่นๆ ซ่ึงช่วยเพ่ิม

โอกาสในการตรวจพบพยาธ ิวิธนีี้ ยังจาํแนกชนิดของไมโครฟิลาเรียได้และเพ่ิมความถูกต้องในการตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้าง ผลการศึกษานี้ ใช้

เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกวิธตีรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างที่เหมาะสมสาํหรับห้องปฏบิัติการได้ 

 

ค าส าคญั: ไมโครฟิลาเรีย  โรคเท้าช้าง  อตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรีย  วิธกีารตรวจไมโครฟิลาเรียในเลือดด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

 

Abstract 

Lymphatic filariasis is caused by Filariae nematode. The incidence of disease is in the border area of Thailand and 

Myanmar. In Thailand, lymphatic filariasis is diagnosed by microscopic methods such as wet mount and microhematocrit tube tests. 

These microscopic methods are easy to perform, but provide low microfilaria positive rate with high false positive result. This could 

result in high-risk of lymphatic filariasis in Thailand. This study aimed to assess filarial positive rate of various microscopic methods 

including wet mount, thick blood film, microhematocrit tube, and modified Knott’s concentration tests on detecting of microfilaria in 

a set of 400 blood samples obtained from Myanmar immigrant workers. The result showed that 5 out of 400 samples were positive 
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for microfilaria. Of these, three were male and two were female with 18-35 years of age. Of these filarial-positive samples, there 

were four samples that positive for microfilaria when determined by thick blood film (80% Sensitivity and 100% Specificity) and 

only two samples that remained positive after detection with microhematocrit tube method (40% Sensitivity and 100% Specificity). 

The microfilaria positive rate provided by modified Knott’s concentration method was 1.25% which is the same as wet mount, but 

better than the thick blood film (1%) and the microhematocrit tube (0.5%). Although wet mount and modified Knott’s concentration 

tests provided the same microfilaria positive rate, but microfilarial density detected by modified Knott’s concentration was higher than 

other methods. This tend to be an advantage in increasing a chance for detecting of microfilaria, classifying a type of microfilaria, and 

increasing an accuracy of filarial diagnosis. The obtained results can be used as a guideline for considering suitable microscopic 

method for diagnosis of filarial infection for each laboratory.  

 

Keywords: Microfilaria, Lymphatic filariasis, Filaria positive rate, Blood microfilaria examination by microscope 

 

บทน า 

โรคเท้าช้างเป็นโรคติดเชื้ อปรสิตที่มีสาเหตุจากกลุ่มหนอนพยาธิตัวกลมในกลุ่มฟิลาเรีย (Filariae) ได้แก่

Wuchereriabancrofti (W. bancrofti), Brugiamalayi (B. malayi) และBrugiatimori (B. timori) โรคเท้าช้างเป็นปัญหา

สขุภาพที่สาํคญัและมีการคาดการณ์ว่าประชากรมากกว่าหนึ่งร้อยล้านคนจาก 73 ประเทศทั่วโลกกาํลังติดเชื้ อและจาํเป็น 

ต้องได้รับการรักษา (CDC, 2010) ผู้ป่วยโรคเท้าช้างส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ จึงยากต่อการค้นหาผู้ป่วยที่กาํลังติดเชื้ อ

และยากต่อการป้องกนัการแพร่กระจายของเชื้อ ผู้ป่วยที่ตดิเชื้อเร้ือรังอาจมภีาวะทุพลภาพและส่งผลให้เกดิการสญูเสยีทาง

เศรษฐกิจและสขุภาพจิตดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงได้จัดทาํแผนการกาํจัดโรคเท้าช้างให้หมดไปภายในปี ค.ศ.2020 

(Mendoza, et al.,2009) สาํหรับประเทศไทย เชื้อฟิลาเรียที่เป็นสาเหตขุองโรคเท้าช้างมสีองชนิด ได้แก่ W. bancrofti ซึ่ง

พบได้มากบริเวณชายแดนไทย-พม่า และ B. malayi ซึ่งระบาดในพ้ืนที่ภาคใต้ โรคเท้าช้างเป็นปัญหาสาธารณสขุที่สาํคัญ

ของประเทศไทย (สรุางค,์ 2550) ผู้ตดิเชื้อส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทาํงานในประเทศไทย โดยมากกว่าร้อย

ละ 50 ของผู้ตดิเชื้อเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่า (สาํนักระบาดวิทยา, 2012) จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีเขตแดนติดต่อ

กบัประเทศพม่า ทาํให้มีการเคล่ือนย้ายของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเข้ามาทาํงานในพ้ืนที่ดังกล่าวคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 

99 ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในจงัหวดัตาก (สาํนักงานแรงงานจังหวัดตาก, 2012) และมแีนวโน้มที่จะมจีาํนวนมากขึ้น

เนื่องจากนโยบายการเปิดการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน ผู้ป่วยที่ตดิเชื้อ Filariae ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการแต่สามารถ

แพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้ ดงันั้นการอพยพเข้ามาทาํงานของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าเหล่านี้ จะเพ่ิมความเสี่ยงในการแพร่เชื้ อ

และก่อให้เกดิโรคเท้าช้างในประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดตากและประชากรไทยในพ้ืนที่อื่นๆ ที่แรงงานเหล่านี้

เคล่ือนย้ายไปทาํงาน  

การตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทยทาํได้โดยการตรวจหาระยะไมโครฟิลาเรีย 

(Microfilaria) ของ Filariae ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Microscopic examination technique) ซึ่งสามารถตรวจได้หลายวิธ ี

ได้แก่ การตรวจจากเลือดสด (Wet mount) การทาํฟิล์มเลือด (Blood film) การใช้หลอดไมโครฮีมาโตคริต 

(Microhematocrit tube) แม้ว่าการตรวจด้วยวิธีดังกล่าวจะมีขั้นตอนที่ง่าย ได้ผลรวดเรว็ และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่วิธี

ดงักล่าวใช้เลือดปริมาณน้อยเพียง 60 ไมโครลิตร ดงันั้นจึงมคีวามไว (Sensitivity) ตํ่าในการตรวจพบไมโครฟิลาเรีย และ

ยากต่อการจาํแนกชนิดของไมโครฟิลาเรีย (วุฒิพงศ์และธดิารัตน์, 2549; สุรางค์, 2550) การตรวจจากเลือดที่ทาํให้

เข้มข้น (Modified Knott’s concentration) เป็นวิธทีี่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมความไวในการตรวจหาไมโครฟิลาเรียเนื่องจาก

ใช้ปริมาณเลือด 1,000 มิลลิลิตร ซึ่งมากกว่าการตรวจด้วยวิธ ีWet mount, blood film, และ microhematocrit tube ถึง 

16.7 เท่า และยังสามารถใช้จาํแนกชนิดของไมโครฟิลาเรียได้ (สุรางค์, 2550; Knott, 1939; Bino Sundar และ 

Ravindran, 2010) ในประเทศไทยมีการศึกษาเปรียบเทยีบอตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรีย (Microfilaria Positive 

Rate) ระหว่างวิธ ีWet mount และวิธ ีModified Knott’s concentration ในเลือดของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า แล้วพบว่า

การตรวจด้วยวิธ ีModified Knott’s concentration มีอตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียสงูกว่าวิธ ีWet mount ถึง 10 เท่า 

(รุ่งนภา, วันเพญ็, และภาวนา, 2013) 
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โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเท้าช้างด้วยวิธี Wet mount 

ในแรงงานต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานสญัชาตพิม่าที่ต้องการขึ้นทะเบียนหรือต่อทะเบียนแรงงาน ต่างด้าว ข้อมูลการ

ตรวจคดักรองในปี พ.ศ.2554 พบว่าอตัราความชุกในการตรวจพบไมโครฟิลาเรียด้วยวิธดีังกล่าวในแรงงานต่างด้าวชาว

พม่า ณ โรงพยาบาลแม่สอด คดิเป็นร้อยละ0.006 การศึกษาโดยรุ่งนภาและคณะในตวัอย่างเลือดของแรงงานต่างด้าวชาว

พม่าจาํนวน 400 ตัวอย่างที่เกบ็ระหว่างเดือนสงิหาคมถึงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2555 พบว่าไม่สามารถตรวจพบไมโคร 

ฟิลาเรียด้วยวิธี Wet mount แต่สามารถตรวจพบไมโครฟิลาเรียได้ถึง 40 ตัวอย่างด้วยวิธี Modified Knott’s 

concentration (รุ่งนภา, วันเพญ็, และภาวนา,2013) และยังจาํแนกได้ว่าเป็นระยะไมโครฟิลาเรียของเชื้ อ W.bancrofti 

ข้อมูลดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่ายังมกีารระบาดของโรคเท้าช้างในแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย และ

วิธ ีWet mount ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความไวตํ่าในการตรวจคัดกรองโรคเท้าช้างและไม่สามารถจาํแนกชนิดของไมโครฟิ

ลาเรียได้ อีกทั้งผู้ที่ตรวจวิเคราะห์ต้องมีความรู้ และความชํานาญสูง ข้อจํากัดของวิธีนี้ อาจนําไปสู่ผลลบปลอม (False 

negative) ซึ่งจะทาํให้ยากต่อการควบคุมโรคและนาํไปสู่การแพร่ระบาดของโรคเท้าช้างในประเทศไทย  

การศึกษานี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเปรียบเทยีบอตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยวิธ ี

Wet mount, Thick blood film, Microhematocrit tube และวิธ ีModified Knott’s concentration ในตัวอย่างเลือดของ

แรงงานต่างด้าวชาวพม่าโดยมุ่งหวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะทาํให้ทราบอตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียแต่ละวิธ ีและใช้เป็น

แนวทางในการเลือกวิธีการที่มีอัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียสูงและมีขั้นตอนที่เหมาะสมสาํหรับประยุกต์ใช้ใน

ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก หรือโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่มีปริมาณ

ตัวอย่างมาก เพ่ือให้ได้รับผลการตรวจที่ถูกต้อง และรวดเรว็ อันจะนาํไปสู่การลดการแพร่กระจายของโรคเท้าช้างจาก

แรงงานต่างด้าวชาวพม่าไปยังประชากรในประเทศไทย 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. ตวัอย่างเลือดท่ีใชใ้นการศึกษา 

ตัวอย่างเลือดที่มี Ethylene diaminetetraacetic acid (EDTA) เป็นสารกันเลือดแขง็และเหลือจากงานตรวจ

ประจําวันของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่มาขอรับบริการตรวจสุขภาพเพ่ือขึ้ นทะเบียนหรือต่อใบอนุญาตทํางาน  

ณ โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก จาํนวน 400 ตวัอย่าง ตวัอย่างละ 1.7 มลิลิลิตรเลือดดงักล่าวจะนาํใช้สาํหรับตรวจหาระยะ 

ไมโครฟิลาเรียโดยการตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยวิธ ีWet mount, Thick blood film, Microhematocrit tube และ 

Modified Knott’s concentration ต่อไป การศึกษานี้ ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่รับรองโครงการ 55 01 04 0010 และได้รับการรับรองโครงการ 

วิจัยโดยคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย โรงพยาบาลแม่สอด เอกสารเลขที่ 3/2555 

2.  การตรวจหาระยะไมโครฟิลาเรียดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์

ตัวอย่างเลือดทั้ง 400 ตัวอย่างจะถูกนาํมาเขย่าให้เข้ากันและแบ่งไปตรวจหาระยะไมโครฟิลาเรียด้วยกล้อง

จุลทรรศน์ด้วยวิธทีี่กล่าวมาข้างต้น การตรวจด้วยวิธ ีWet mount ทาํได้โดยดูดเลือดปริมาตร 60 ไมโครลิตร หยดลงบน

สไลด์แก้วแล้วปิดทับหยดเลือดด้วย Cover slide จากนั้นนาํไปตรวจดูการเคลื่อนไหวของไมโครฟิลาเรียภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์กาํลังขยาย 4 เท่า สาํหรับการตรวจด้วยวิธ ีThick blood film นั้นทาํโดยดูดเลือดปริมาตร 60 ไมโครลิตร หยด

ลงกลางสไลด์แก้วแล้วใช้มุมสไลด์แก้วอกีแผ่นเกล่ียเลือดให้มีขนาด 1 เซนติเมตร ×1 เซนติเมตรซึ่งจะได้ความหนาของ

ฟิล์มเลือดที่เหมาะสม ปล่อยให้แห้งที่อณุหภมูห้ิองแล้วจึงย้อมด้วยสย้ีอมไรท-์ยิมซ่า (Wright’s-Giemsa) จากนั้นจึงนาํไป

หาไมโครฟิลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์กาํลังขยาย 40 เท่าการตรวจด้วยวิธีmicrohematocrit tube ใช้เลือดปริมาตร 60 

ไมโครลิตรเช่นกนั โดยการดูดเลือดเข้าไปในหลอดไมโครฮีมาโตคริตชนิดที่ไม่มีสารกนัเลือดแขง็ ปิดปลายด้านหนึ่งด้วย

ดนินํา้มนั แล้วนาํไปป่ันด้วยความเรว็ 15,000 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 5 นาท ีจากนั้นนาํไปตรวจดูการเคลื่อนไหวของไม

โครฟิลาเรียบริเวณชั้นเมด็เลือดขาว (Buffy coat) ด้วยกล้องจุลทรรศน์กาํลังขยาย 40 เท่า การตรวจด้วยวิธ ีModified 

Knott’s concentration ทาํโดยผสมเลือดปริมาตร 1 มลิลิลิตร กบัสารละลายฟอร์มาลินความเข้มข้น 2% ในหลอดทดลอง
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เขย่าให้เข้ากนัแล้วนาํไปป่ันด้วยความเรว็ 2,500 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 5 นาท ีเทส่วนใสทิ้งแล้วนาํส่วนตะกอนปริมาตร 

60 ไมโครลิตร หยดลงบนกลางสไลด์ เกล่ียเลือดให้มีความหนาที่เหมาะสมแล้วปล่อยให้แห้ง จากนั้นนาํไปย้อมด้วยส ี

Wright’s-Giemsa แล้วนําไปตรวจหาไมโครฟิลาเรียและจําแนกชนิดของไมโครฟิลาเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์  

ผลการศึกษาทั้งหมดจะถูกนาํมาวิเคราะห์ หาอตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียและเปรียบเทยีบร้อยละอตัราการตรวจพบ

ไมโครฟิลาเรียของแต่ละวิธด้ีวยสถติเิชิงพรรณนา  

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการตรวจหาไมโครฟิลาเรียภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน ์

การศึกษานี้ตรวจหาไมโครฟิลาเรียจากตวัอย่างเลือดของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าจาํนวน 400 ราย อายุระหว่าง 

18-62 ปี เป็นตวัอย่างเลือดของแรงงานเพศชายจาํนวน 333 ราย คดิเป็นร้อยละ 83 และตัวอย่างเลือดของแรงงานเพศ

หญิงจาํนวน 67 รายคดิเป็นร้อยละ 17 ตวัอย่างเลือดทั้งหมดถูกนาํมาตรวจหาระยะไมโครฟิลาเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์

ด้วยวิธ ีWet preparation, Thick blood film, Microhematocrit tube และ Modified Knott’s concentration test ผลการ 

ศึกษาแสดงดังตารางที่ 1 โดยพบว่าจากตัวอย่างเลือดทั้ง 400 ตัวอย่างมีตัวอย่างเลือดที่ตรวจพบไมโครฟิลาเรียด้วยวิธ ี

Wet preparation ทั้งหมด 5 ตวัอย่าง คดิเป็นอตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรีย (Microfilaria positive rate) ร้อยละ 1.25 

ส่วนการตรวจด้วยวิธ ีThick blood film, Microhematocirt tube และ Modified Knott’s concentration นั้นพบตัวอย่าง

เลือดที่มีกบัไมโครฟิลาเรียจาํนวน 4 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1), 2 ตัวอย่าง (ร้อยละ 0.5), และ 5 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1.25) 

ตามลาํดบั  

 

ตารางที่1 ผลการตรวจหาไมโครฟิลาเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์ในตัวอย่างเลือดของแรงงานต่างด้าวชาวพม่า 
 

 
วิธีการตรวจหาไมโครฟิลาเรีย 

Wet mount Thick blood film Microhematocrit tube Knott’s concentration 

จาํนวนที่ทดสอบ   (ราย) 400 400 400 400 

จาํนวนที่ตรวจพบ(ราย) 5 4 2 5 

อตัราการตรวจพบ  (ร้อยละ) 1.25 1 0.5 1.25 

 

 เมื่อจาํแนกผลการศึกษาตามเพศและช่วงอายุ พบว่าตวัอย่างเลือดทั้ง 400 ตวัอย่างนี้มตีวัอย่างที่ตรวจพบไมโคร

ฟิลาเรียทั้งหมด 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.25 เป็นตัวอย่างเลือดจากแรงงานเพศชาย 3 ตัวอย่าง และ เพศหญิง 2 

ตวัอย่าง โดยตวัอย่างที่ตรวจพบไมโครฟิลาเรียทั้งหมดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-30 ปี (ตารางที่ 2)  

 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจหาไมโครฟิลาเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์จาํแนกตามเพศและช่วงอายุ 
 

 เพศชาย เพศหญิง 

รวม ช่วงอาย(ุปี) ช่วงอาย(ุปี) 

18-30 31-62 18-30 31-62 

จาํนวนที่ทดสอบ (ร้อยละ) 232(58) 101(25.25) 52(13) 15(3.75) 400(100) 

จาํนวนที่ตรวจพบ (ร้อยละ ในแต่ละช่วงอายุ) 

- วิธ ีWet mount 3 (1.29) 0 (0) 2 (3.85) 0(0) 5 (1.25) 

- วิธ ีThick blood film 3 (1.29) 0 (0) 1 (1.92) 0(0) 4 (1.00) 

- วิธ ีMicrohematocrit tube  2 (0.86) 0 (0) 0(0) 0(0) 2 (0.50) 

- วิธ ีKnott’s concentration 3 (1.29) 0 (0) 2(3.85) 0(0) 5 (1.25) 
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2. ลกัษณะของไมโครฟิลาเรียภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน ์

การตรวจด้วยวิธ ีWet preparation จะพบการเคล่ือนไหวของไมโครฟิลาเรียไปตามช่องว่างระหว่างเซลล์เมด็เลือด

โดยการเคลื่อนไหวมีลักษณะคล้ายกับงู (Snake-like movement) ดังแสดงในรูปที่ 1A การตรวจด้วยวิธีนี้ จะสังเกต

ลักษณะของไมโครฟิลาเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้ยาก เนื่องจากไมโครฟิลาเรียจะเคล่ือนที่ตลอดเวลาและการตรวจด้วย

วิธนีี้ จะไม่สามารถจาํแนกชนิดของไมโครฟิลาเรียได้ วิธนีี้ ตรวจพบไมโครฟิลาเรียในเลือดตัวอย่างจาํนวน 5 ตัวอย่าง จาก

ตัวอย่างเลือดแรงงานต่างด้าวชาวพม่าจาํนวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง คิดเป็นอัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรีย ร้อยละ 

1.25 (ตารางที่ 1) 

การตรวจด้วยวิธ ีThick blood film จะพบไมโครฟิลาเรียที่ย้อมติดสม่ีวง สงัเกตเหน็ลักษณะโครงสร้างภายใน

ลาํตวัและการเรียงตัวของนิวเคลียส ซึ่งสามารถจาํแนกได้ว่าเป็นไมโครฟิลาเรียของW.bancroftiได้ (รูปที่ 1B) การตรวจ

ด้วยวิธนีี้พบไมโครฟิลาเรียในตวัอย่างเลือดจาํนวน 4 ตวัอย่าง คดิเป็นอตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรีย ร้อยละ 1 (ตาราง

ที่ 1) 

การตรวจด้วยวิธี Microhematocrit tube จะพบไมโครฟิลาเรียที่มีการเคล่ือนไหวอยู่บริเวณชั้น Buffy coat 

ภายในหลอดไมโครฮีมาโตคริต ผลการตรวจพบว่ามีตัวอย่างเลือดจาํนวน 2 ตัวอย่างที่ตรวจพบไมโครฟิลาเรีย คิดเป็น

อตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรีย ร้อยละ 0.5 (ตารางที่ 1) 

การตรวจด้วยวิธ ีModified Knott’s concentration เป็นการตรวจที่ทาํให้เลือดปริมาตร 1 มิลลิลิตร เข้มข้นขึ้น

โดยทาํให้มปีริมาตรสดุท้ายเพียง 60 ไมโครลิตร การตรวจด้วยวิธนีี้ จะพบไมโครฟิลาเรียมีลักษณะเหยียดยาวเนื่องจากถูก

ตรึงด้วยฟอร์มาลีน ดงัแสดงในรปูที่ 1C วิธนีี้ตรวจพบไมโครฟิลาเรียจาํนวน 5 ตวัอย่าง คดิเป็นอตัราการตรวจพบ ไมโคร

ฟิลาเรียร้อยละ 1.25 (ตารางที่ 1) 

 

A              B                C 

รูปท่ี1 แสดงระยะไมโครฟิลาเรียกาํลังขยาย 100เท่า จากการตรวจด้วยวิธ ีWet mount(A) Thick blood film (B) 

และ Modified Knott’s concentration (C) 

 

3. ความหนาแน่นของไมโครฟิลาเรียเมือ่ตรวจดว้ยกลอ้งจุลทรรศน ์

การศึกษาครั้งนี้ ตรวจพบไมโครฟิลาเรียในตัวอย่างเลือดจาํนวน 5 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1) จากทั้งหมด 400 

ตวัอย่าง โดยวิธ ีWet mount และวิธ ีModified Knott’s concentration มอีตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียเท่ากนัที่ร้อยละ 

1.25 ซึ่งมากกว่าอตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียด้วยวิธ ีThick blood film และ Microhematocrit tube เมื่อนาํตวัอย่างที่

ให้ผลบวกทั้ง 5 ตัวอย่าง มาทาํการเปรียบเทยีบจาํนวนของไมโครฟิลาเรียที่ตรวจพบในแต่ละวิธ ีพบว่าไมโครฟิลาเรียที่

ตรวจพบนั้นมีจาํนวนที่แตกต่างกนัดังแสดงในตารางที่ 3 โดยวิธ ีModified Knott’s concentration สามารถตรวจพบ 

ไมโครฟิลาเรียในตัวอย่างเลือดทั้ ง 5 ตัวอย่าง และมีจาํนวนไมโครฟิลาเรียที่ตรวจพบเฉล่ียประมาณ 7.6 ตัว/สไลด ์ 

ซึ่งมากกว่าจาํนวนเฉล่ียที่ตรวจด้วยวิธ ีWet mount (3 ตัว/สไลด์) ถึง 2.5 เท่า ผลการศึกษานี้ แสดงให้เหน็ว่า Modified 

Knott’s concentration สามารถตรวจพบ ไมโครฟิลาเรียได้มากกว่าวิธ ีWet mount แม้ว่าจะมอีตัราการตรวจพบไมโครฟิ

ลาเรียเท่ากนัการศึกษานี้ยังพบว่าวิธ ีMicrohematocrit tube ให้ผลลบปลอมในตวัอย่างที่ 3 - 5 ในขณะที่วิธ ีThick blood 

film ให้ผลลบปลอมในตวัอย่างที่ 5 และไมโครฟิลาเรียที่ตรวจพบได้จากทั้งสองวิธมีจีาํนวนตํ่ามากคอื <2 ตวั/สไลด ์
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจพบจาํนวนไมโครฟิลาเรียภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
 

ตัวอย่างที่ตรวจพบ 

ไมโครฟิลาเรีย 

Wet mount (จาํนวน/

สไลด์) 

Modified Knott’s 

concentration (จาํนวน/

สไลด์) 

Thick blood film 

(จาํนวน/สไลด์) 

Microhematocrit tube 

(จาํนวน/สไลด์) 

ตัวอย่างที่ 1  

ตัวอย่างที่ 2 

ตัวอย่างที่ 3  

ตัวอย่างที่ 4  

ตัวอย่างที่ 5  

จาํนวนเฉล่ีย 

8 

3 

2 

1 

1 

3 

21 

7 

5 

3 

2 

7.6 

4 

2 

1 

1 

0 

2.7 

5 

2 

0 

0 

0 

1.4 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

การศึกษานี้ เปรียบเทยีบอตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียในตัวอย่างเลือดจากแรงงานต่างด้าวชาวพม่าจาํนวน

400 ตัวอย่าง ด้วยการตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยวิธี Wet mount, Thick blood film, Microhematocrit tube และ

วิธ ีModified Knott’s concentration ผลการศึกษาสามารถพบว่าวิธ ีWet mount และ วิธ ีModified Knott’s concentration 

สามารถตรวจพบระยะไมโครฟิลาเรียในตัวอย่างเลือดจาํนวน 5 ราย และมีอัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียเท่ากัน  

คือร้อยละ 1.25 ซึ่งสูงกว่าวิธี Thick blood film และ Microhematocrit tube (ตารางที่ 1) แต่วิธี Modified Knott’s 

concentration มีข้อดีกว่าวิธ ีWet mount คือสามารถจาํแนกชนิดของไมโครฟิลาเรียได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในเชิงระบาด

วิทยา และสามารถเกบ็ตวัอย่างไว้ศึกษาภายหลังได้เนื่องจากนํา้ยามสี่วนผสมของฟอร์มาลีนจึงช่วยคงสภาพไมโครฟิลาเรีย

ได้ (รปูที่ 1C) ในขณะที่วิธ ีWet mount อ่านผลโดยสงัเกตการเคล่ือนที่ของไมโครฟิลาเรียระหว่างเซลล์เมด็เลือดซึ่งต้อง

อาศัยผู้ตรวจวิเคราะห์ที่มปีระสบการณส์งู วิธนีี้ ไม่สามารถจาํแนกชนิดของไมโครฟิลาเรียได้ และไม่สามารถเกบ็ตัวอย่างไว้

ศึกษาในระยะยาวได้ (รปูที่ 1A) การศึกษานี้ยังพบว่าวิธ ีModified Knott’s concentration สามารถตรวจพบจาํนวนไมโคร

ฟิลาเรียได้มากที่สดุ (7.6ตัว/สไลด์) ซึ่งมากกว่าวิธ ีWet mount (3 ตัว/สไลด์) วิธ ีThick blood film (1.6 ตัว/สไลด์) 

และ Microhematocrit tube (1.4 ตัว/สไลด์) (ตารางที่ 3) ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกบัรายงานการศึกษาก่อนหน้านี้ที่

พบว่าวิธี Modified Knott’s concentration มีอัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียสูงกว่าวิธีอื่นๆ ที่อ่านผลภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์เช่นเดียวกนั (รุ่งนภา, วันเพญ็, และภาวนา, 2013; Bino Sundar และ Ravindran, 2010; Rawlins SC, et 

al., 1994, Nuchprayoon, et al., 2003) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านการเพ่ิมโอกาสและความไว (Sensitivity) สาํหรับ

ตรวจวินิจฉัย โรคเท้าช้างในผู้ป่วยที่มีไมโครฟิลาเรีย ปริมาณน้อยอยู่ในกระแสเลือด การศึกษานี้พบผลลบปลอมจากการ

ตรวจด้วยวิธ ีThick blood film และวิธ ีMicrohematocrit tube ซึ่งอาจเกดิจากตัวอย่างเลือดมีปริมาณไมโครฟิลาเรียอยู่

น้อย เมื่อนาํเลือดมาทดสอบเพียง 60 ไมโครลิตร จึงทาํให้ไม่สามารถตรวจพบไมโครฟิลาเรียได้ด้วยวิธดีังกล่าว ดังนั้น 

ห้องปฏบิตักิารที่ตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างด้วยวิธนีี้ จึงควรเพ่ิมความระมดัระวังในการตรวจและการแปลผล  

ปัจจุบนัการตรวจวิเคราะห์เพ่ือวนิิจฉัยการตดิเชื้อโรคเท้าช้างได้ถูกพัฒนาให้มคีวามไวเพ่ิมมากขึ้นด้วยเทคนิคทาง

อณูชีวโมเลกุล เช่น การตรวจหาแอนติเจนที่จาํเพาะต่อพยาธใินกลุ่ม Filariae ในซีรั่มของผู้ ป่วยด้วยเทคนิค Enzyme-

linked immunosorbent assay (ELISA) ซึ่งพบว่ามคีวามไวในการตรวจวิเคราะห์ร้อยละ 100 (El-Moamly, et al., 2012) 

การตรวจหาสารพันธุกรรมของพยาธโิรคเท้าช้างโดยเทคนิค Real-time Polymerase chain reaction (PCR) ที่สามารถ

ตรวจหาสารพันธุกรรมของพยาธไิด้แม้จะมีปริมาณเพียง 0.04 พิโคกรัม (Nassef, et al., 2009) การตรวจด้วยเทคนิค 

ELISA และ PCR นี้แม้จะมคีวามไวสงูแต่การตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคดังกล่าวต้องใช้เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ที่จาํเพาะ

และเจ้าหน้าที่ที่ต้องผ่านการฝึกอบรม จึงอาจเป็นข้อจาํกดัในการนาํมาประยุกตใ์ช้ในห้องปฏบิตักิารบางแห่ง  

โดยสรปุการศึกษานี้ตรวจพบไมโครฟิลาเรียในตัวอย่างเลือดของแรงงานต่างด้าวชาวพม่าจาํนวน 5 ราย โดยวิธ ี

Modified Knott’s concentration สามารถตรวจพบได้ทั้ง 5 รายและมจีาํนวนไมโครฟิลาเรียที่ตรวจพบได้สงูที่สดุ นอกจาก 

นี้ ยังสามารถจําแนกชนิดของไมโครฟิลาเรียได้ และเหมาะสมสาํหรับห้องปฏิบัติการที่มีจํานวนตัวอย่างปริมาณมาก
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เนื่องจากเมื่อเตรียมตวัอย่างในฟอร์มาลีนแล้วสามารถเกบ็ไว้ตรวจวิเคราะห์ภายหลังได้ ในขณะที่วิธ ีWet mount นั้นแม้จะ

มีอตัราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียเท่ากบัวิธ ีModified Knott’s concentration แต่จาํนวนไมโครฟิลาเรียที่ตรวจพบนั้น

น้อยกว่า อ่านผลยากและไม่สามารถจาํแนกชนิดของไมโครฟิลาเรียได้ ส่วนวิธ ีThick blood film และ Microhematocrit 

tube นั้นให้ผลลบปลอมในรายที่มีพยาธใินเลือดปริมาณน้อยๆ จึงไม่แนะนาํให้ตรวจด้วยวิธดีังกล่าว การตรวจพบไมโคร 

ฟิลาเรียในการศึกษาคร้ังนี้ แสดงให้เหน็ว่าแรงงานต่างด้าวจากพม่าที่เข้ามาทาํงานในประเทศไทยมีการติดพยาธทิี่ก่อโรค

เท้าช้างและอาจเป็นตัวกลางในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวมายังประชากรไทย ดังนั้น  ผู้ ให้บริการตรวจคัดกรองโรค

เท้าช้างต้องเฝ้าระวังและเลือกใช้วิธีตรวจวิเคราะห์ที่มีอัตราการตรวจพบไมโครฟิลาเรียที่สูงและเหมาะสมสาํหรับ

ห้องปฏบิตักิารแต่ละแห่งเพ่ือลดผลลบปลอมและเป็นประโยชน์ในการป้องกนัและควบคุมโรคเท้าช้างในประเทศไทย  
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบันจากภาวะสงัคมที่เปล่ียนไปทาํให้ความสมัพันธร์ะหว่างแพทย์และผู้ป่วยมีความห่างเหินกนัมากขึ้น แพทย์อาจยังขาดการดูแล

ผู้ ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ทาํให้เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาการฟ้องร้องระหว่างแพทย์และผู้ ป่วย จึงควรมีการพัฒนาแนวคิดความ

เป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ให้ชัดเจน นาํไปสู่การวัดและปฏบิัติได้ งานวิจัยน้ีจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาแบบวัดความเป็นแพทย์ที่มีหัว

ใจความเป็นมนุษย์ที่มีความน่าเช่ือถือในด้านคุณภาพของแบบวัด โดยทาํการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญร่วมกับการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่างแบบวัดความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ จากน้ันนาํไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาและ

นาํไปทดลองใช้กบันิสติแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรช้ันปีที่ 1 - 6 จาํนวน 516 คนผลการวิจัยพบว่า แบบวัดความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็น

มนุษย์มีทั้งหมด 44 ข้อแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเป็นวิชาชีพ ความเหน็อกเหน็ใจ ทกัษะการสื่อสารและการพัฒนา

ศกัยภาพความเป็นมนุษย์ของแพทย์ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากบั .95 ซ่ึงอยู่ในระดับสงู ข้อคาํถามมีอาํนาจจาํแนกอยู่ในระดับดี มีค่าความ

เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ทดสอบโดยการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอัน

ดันสองพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square= 1138.53, p < 0.05, df= 803, GFI = .91, CFI = 

.99, RMR = .04, SRMR = .04, RMSEA = .02) ผลการศึกษาคร้ังนี้ จะเป็นประโยชน์กับโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ในการนาํแบบวัดไปใช้

ประเมินและพัฒนานิสตินักศกึษาแพทย์ให้เป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์สู่สงัคมไทยได้ต่อไป 

 

ค าส าคญั: แบบวัด  แพทย์  มนุษย์  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

 

Abstract 

The social changing nowadays affects the doctor-patient relationship to be more estrangement. Lacks of humanized doctor 

can lead to prosecute among patients. As a result, the need, to develop the obvious concept of humanized medicine, has been 

established which should be measured and practical. This research aims to develop reliable and valid humanized medical scale. The 

first stage of drafting the scale was interviewing experts and integrate the results with literature review to initiate the items. After that, 

the scale was sent to experts to validate the overall content and later distributed to 516 Naresuan University medical students from 

the first to the sixth year of study. The results showed that the 44-item humanized medical scale could be divided into four factors: 

professionalism, empathy, communication skills and humanized development of doctors. The overall reliability of this scale was .95 

which can be interpreted as highly. The items had a good discrimination and valid content evaluated by experts. The scale had a good 

construct validity by using second-order confirmatory factor analysis. (Chi-square= 1138.53, p < 0.05, df= 803, GFI = .91, CFI 

= .99, RMR = .04, SRMR = .04, RMSEA = .02) The results of this study can be used among medical schools to evaluate and 

develop medical students to be a humanized doctors to Thai society. 

 

Keywords: scale, medicine, human, factor analysis 

 

บทน า 

  “ฉันไม่ได้ต้องการให้เธอเป็นเพียงหมออย่างเดียวเท่านั้น แต่ฉันต้องการให้เธอเป็นคนด้วย” พระราชดาํรัสของ

สมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ซึ่งแสดงถึงจุด
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มุ่งเน้นที่ต้องการให้แพทย์ไทยไม่เพียงแต่มีความรู้ความชาํนาญในการดูแลปัญหาด้านสขุภาพของประชาชน แต่ยังต้องมี

หัวใจของความเป็นมนุษย์ที่เข้าใจในความเจบ็ปวดทุกข์ทรมานด้านจิตใจของผู้คนที่มารับการรักษาด้วย แต่จากสังคม

ปัจจุบนัความสมัพันธร์ะหว่างแพทย์และผู้ป่วยมคีวามห่างเหินกนัมากขึ้น ทาํให้เกดิช่องว่างด้านสมัพันธภาพที่เป็นเพียงผู้

ให้บริการกบัผู้รับบริการหรือแม้กระทั่งการมองผู้ป่วยเป็นเหมือนวัตถุที่ต้องให้การซ่อมแซม (โกมาตร สมทรัพย์เสถียร, 

2550; Lin, et al., 2003; Lin & Huang, 1999) แนวคดิของการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นถึงมิติการดูแลด้านจิตสงัคมในทาง

การแพทย์จึงเริ่มมคีวามสาํคญัมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแนวคดิของการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic care) มนุษยศาสตร์

การแพทย์ (Medical humanities) และการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized medicine) ซึ่งการตื่นตัวใน

ประเดน็ดังกล่าวของการแพทย์ทั้งในไทยและต่างประเทศได้นาํไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติโดยเน้นถึง

การแพทย์ที่มหัีวใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น มีการศึกษามากมายที่สนับสนุนถึงการพัฒนาแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์

ว่ามคีวามสมัพันธก์บัความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการสื่อสาร

กบัผู้ ป่วย (Jauhar, 2008) ความสามารถในการรับฟังและการวินิจฉัยโรค (Naghshineh, et al., 2008; Shapiro, et al., 

2006) ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม (DasGupta, et al., 2006) นอกจากนั้น 

งานวิจัยพบว่าแพทย์ที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วย (empathy) ซึ่งจัดว่าเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สาํคัญของแพทย์ที่มีหัว

ใจความเป็นมนุษย์นั้นจะทาํให้ผู้ป่วยเกดิความร่วมมือในการรักษามากขึ้น (adherence) มีความพึงพอใจในตัวแพทย์และ

ระบบการรักษา สามารถจดจาํและเข้าใจข้อมูลของแพทย์ที่ให้กบัผู้ป่วย มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งการด้านร่างกาย จิตใจและ

สงัคมมากขึ้น (Colliver, et al., 1998; Mercer, et al., 2005) ไม่เพียงแต่พัฒนาความสามารถในการดูแลผู้ ป่วยเท่านั้น 

ตัวนักศึกษาแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์กจ็ะมีปัญหาด้านสขุภาพจิตลดลงและสามารถ

ดูแลตนเองในปัญหาโรคทางกายได้ดีขึ้น ดังงานวิจัยของ Austenfeld, et al. (2006) ที่ทาํการทดลองแบบ Randomized 

controlled trial พบว่านักศึกษาแพทย์ที่เข้าร่วมกระบวนวิชาพัฒนาแพทย์ที่มหัีวใจความเป็นมนุษย์โดยการให้เขยีนอารมณ์

ของตนเองออกมาจะทาํให้มภีาวะซึมเศร้าลดลงและการเข้ารับบริการทางการแพทย์ลดลงเมื่อติดตามผลไปอกี 3 เดือนให้

หลัง ซึ่งจากการศึกษาที่ยกมาดงักล่าวข้างต้นสามารถสรปุได้ว่าการพัฒนาแพทย์ที่มหัีวใจความเป็นมนุษย์นั้นไม่เพียงแต่จะ

ช่วยในการดูแลผู้ ป่วยขณะปฏบิัติงานในฐานะนักศึกษาแพทย์ให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น ยังช่วยให้นักศึกษาแพทย์เองมี

ความสขุกบัการเรียนแพทย์มากขึ้นอกีด้วย อย่างไรกต็าม ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการแพทย์ที่มีหัวใจความ

เป็นมนุษย์ (Humanized Medicine) และมนุษยศาสตร์การแพทย์ (Medical Humanities) กย็ังมีความจาํกัดและยัง

ต้องการการศึกษาวิจัยเพ่ิมเตมิอกีเป็นจาํนวนมากเพ่ือสนับสนุนถงึความหมาย แนวคดิทฤษฎีและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 

(Knight, 2006) ซึ่งจะนาํไปสู่การพัฒนาแบบวัดหรือหลักสตูรที่สอดคล้องกบัการแพทย์ที่มหัีวใจความเป็นมนุษย์ได้ 

สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเป็นสถิติขั้นสูงในการหาค่าความแม่นตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) 

ของแบบวัดทางจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ แสดงถึงความสามารถในการวัดของตัวแปรได้อย่างสอดคล้องกับ

โครงสร้างทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและนิยมใช้ในการพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะแฝง (Latent trait) ในการวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) เป็นเทคนิคทางสถิติหนึ่งของการวิเคราะห์องค์ประกอบที่

ใช้ทดสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลที่กาํหนดกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ เพ่ือยืนยันทฤษฎทีี่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาแบบ

วัด ในงานวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยจึงมคีวามมุ่งหมายที่จะพัฒนาแบบวัดความเป็นแพทย์ที่มหัีวใจความเป็นมนุษย์โดยใช้สถิติการ

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือเพ่ือยืนยันโครงสร้างของแบบวัดที่พัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมร่วมกับการ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ได้แบบวัดความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใช้เพ่ือวัด

คุณลักษณะดังกล่าวในกลุ่มนักศึกษาแพทย์และนาํไปสู่การพัฒนาการวิจัยเชิงทดลองหรือหลักสตูรการศึกษาเพ่ือพัฒนา

แพทย์ที่มหัีวใจความเป็นมนุษย์สู่สงัคมไทยต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพ่ือพัฒนาแบบวัดความเป็นแพทย์ที่มหัีวใจความเป็นมนุษย์ที่มคีวามเชื่อมั่นและเที่ยงตรง 

นิยามปฏิบติัการ 
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 ความเป็นแพทย์ที่มหัีวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized medicine) หมายถงึ คุณลักษณะด้านความคิดความเชื่อ

และพฤตกิรรมของแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในฐานะของเพ่ือนมนุษย์ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างดีที่สดุตามบริบทการทาํงาน คล

อบคลุมการดูแลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สงัคมและจิตวิญญาณ สามารถทาํการสื่อสารกบัผู้ป่วยและทมีสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพรวมทั้งมคีวามสามารถในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพและความเป็นมนุษย์ของแพทย์ได้ตลอดชีวิต

แบ่งออกได้เป็น 4 องคป์ระกอบ ได้แก่ 

1. ความเป็นวิชาชีพ หมายถึง คุณลักษณะด้านความคิดความเชื่อและพฤติกรรมของแพทย์ในการดูแลรักษา

ผู้ป่วยตามมาตรฐานวิชาชีพโดยองิหลักฐานเชิงประจักษ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คาํนึงถงึความปลอดภัยและความต้องการ

ของผู้ป่วยและญาต ิมเีครือข่ายในการส่งต่อหรือขอคาํปรึกษาจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า ให้ความสนใจกบัการ

สร้างเสริมสขุภาพหรือการป้องกันและมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งความรู้ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เรียนรู้ พัฒนา

ตนเองได้ตลอดชีวิต  

2. ความเหน็อกเหน็ใจ หมายถงึคุณลักษณะด้านความคิดความเชื่อและพฤตกิรรมของแพทย์ในการใส่ใจดูแลมิติ

ด้านจิตใจ สงัคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการรับฟัง เหน็อกเหน็ใจ มีการเคารพถึงศักดิ์ศรี 

ความแตกต่างหลากหลายของผู้ป่วย คาํนึงถึงความต้องการของผู้ป่วยโดยเน้นการรักษาที่ตัวบุคคล มิใช่ตัวโรค ตระหนัก

ถงึผลของความเจบ็ป่วยต่อมติด้ิานจิตใจ สงัคมและจิตวิญญาณของผู้ป่วย และให้การดูแลผู้ป่วยโดยคาํนึงถึงคุณธรรมและ

จริยธรรมอนัดงีามเป็นที่ตั้ง  

3. ทักษะการสื่อสาร หมายถึง คุณลักษณะด้านความคิดความเชื่อและพฤติกรรมของแพทย์ในการสื่อสารกับ

ผู้ป่วยและการประสานงานกบัทมีสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกบัการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสทิธภิาพ โดยเป็นการสื่อสารแบบ

สองทาง สามารถดึงเอาครอบครัวและญาติของผู้ ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ ข้อมูลและการตัดสนิใจการให้การรักษา 

โดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งข้อดแีละข้อเสยีของการรักษาหลักและการรักษาทางเลือก เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยและญาติสามารถ

ตดัสนิใจเลือกแนวทางการักษาที่เหมาะสมกบัตนเองได้ รวมทั้งมกีารบนัทกึข้อมูลการรักษาได้อย่างเหมาะสมและเกบ็รักษา

ความลับของผู้ป่วยได้  

4. การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของแพทย์ หมายถึง คุณลักษณะด้านความคิดความเชื่อและพฤติกรรม

ของแพทย์ในการพัฒนาตนเองในมิติด้านจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ มีความสามารถในการเจริญสติและเพ่ิมพูนการ

ตระหนักรู้ ในตน สามารถรับรู้ และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการตระหนักถึง

จุดอ่อนและจุดแขง็ของตน สามารถเรียนรู้ที่จะสร้างสมัพันธภาพกบัเพ่ือนมนุษย์ได้อย่างดี สามารถก้าวผ่านวิกฤติในชีวิต

ของตนเองได้โดยสามารถบูรณาการศักยภาพทั้งภายในตนและเข้าถึงการสนับสนุนประคับประคองจากครอบครัวและ

สงัคม รวมทั้งเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองทางด้านจิตใจ สงัคมและจิตวิญญาณได้ตลอดชีวิต 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาแบบวัด

ความเป็นแพทย์ที่มหัีวใจความเป็นมนุษย์ มปีระชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมอืวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล ดงันี้  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คอื นิสติแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรทั้ง 6 ชั้นปีประจาํปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้จะ

ทาํการเกบ็ข้อมูลในกลุ่มประชากรทั้งหมดในชั้นปรีคลินิก (ปี 1 - 3) แต่ในส่วนของชั้นคลินิก (ปี 4 - 6) จะเกบ็ข้อมูล

เฉพาะนิสติแพทย์ที่ขึ้นชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเนื่องจากมคีวามจาํกดัด้านระยะเวลาในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลที่ค่อนข้างน้อย การเกบ็ข้อมูลจะขึ้นอยู่กบัความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่างที่จะยินยอมตอบแบบวัดจากการวิจัย โดย

การเข้าถงึกลุ่มตวัอย่างนั้น ทมีผู้วิจัยจะประสานกบัเจ้าหน้าที่หน่วยงานแพทยศาสตรศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบั

การจัดการเรียนการสอนสาํหรับนิสติคณะแพทย์เพ่ือประสานงานในการนัดหมายนิสติแพทย์ในแต่ละชั้นปีกบัทมีผู้วิจัยและ

ทาํการขอความร่วมมือในการเป็นกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยและเซน็เอกสารยินยอมเข้าร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถได้

จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งสิ้น 516 คน 
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2. เคร่ืองมอืวิจัยและขั้นตอนการพัฒนา 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบวัดความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ การให้คะแนนเป็นแบบมาตร 

ลิเคิร์ท (Likert) 5 ระดับ จาก ไม่จริงเลย ไม่จริง ไม่แน่ใจ จริง จริงที่สดุ โดยการให้คะแนนเป็นดังต่อไปนี้  ไม่จริงเลย 

เท่ากบั 1 คะแนน ไม่จริง เท่ากบั 2 คะแนน ไม่แน่ใจ เท่ากบั 3 คะแนน จริง เท่ากบั 4 คะแนน และจริงที่สุด เท่ากบั 5 

คะแนน โดยมีทั้งข้อคาํถามทางบวกและทางลบ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อยคือ 1) ความเป็นวิชาชีพ มีข้อคาํถาม 

10 ข้อ 2) ความเหน็อกเหน็ใจ มีข้อคาํถาม 14 ข้อ 3) ทกัษะการสื่อสาร มีข้อคาํถาม 7 ข้อและ 4) การพัฒนาศักยภาพ

ความเป็นมนุษย์ของแพทย์ มข้ีอคาํถาม 13 ข้อ รวมทั้งสิ้นมข้ีอคาํถามทั้งแบบวัดจาํนวน 44 ข้อ 

ขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมอืวิจัย 

1. ผู้วิจัยทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นแพทย์ที่มหัีวใจความเป็นมนุษย์ 

2. ทาํการสมัภาษณผู้์เชี่ยวชาญด้านความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์จาํนวน 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของ

ผู้เชี่ยวชาญคอื การเป็นแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมศาสตร์เช่น จิตเวชศาสตร์หรือเวชศาสตร์ชุมชน

และครอบครัว และมีประสบการณ์ในการสอนแก่นิสติแพทย์หรือทาํวิจัยในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นแพทย์ที่มีหัว

ใจความเป็นมนุษย์ จริยศาสตร์การแพทย์ การดูแลผู้ป่วยแบบองคร์วม และสมัพันธภาพระหว่างแพทย์และผู้ ป่วย เป็นต้น 

จากนั้นนาํข้อมูลจากการสมัภาษณม์าประกอบกบัข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารมาสร้างนิยามเชิงปฏบิตักิารเพ่ือพัฒนา

แบบวัดความเป็นแพทย์ที่มหัีวใจความเป็นมนุษย์ 

3. นาํแบบวัดที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจาํนวน 3 ท่านประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบวัดทางจิตวิทยาจาํนวน 1 

ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ 1 ท่านและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์จาํนวน 1 ท่านเพ่ือ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) โดยที่ผู้วิจัยกาํหนดเกณฑ์สาํหรับระดับความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ ดงันี้  1) ให้คะแนน +1 หมายถงึ แน่ใจว่าข้อคาํถามนั้นๆ บ่งชี้ถงึความเป็นแพทย์ที่มหัีวใจความเป็นมนุษย์ 2) 

ให้คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาํถามนั้นๆ บ่งชี้ ถึงความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ 3) ให้คะแนน -1 

หมายถงึ แน่ใจว่าข้อคาํถามนั้นๆ ไม่ได้บ่งชี้ถงึความเป็นแพทย์ที่มหัีวใจความเป็นมนุษย์ 

 หลังจากนั้นผู้วิจัยจะนาํคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-

objective Congruence: IOC) ระหว่างข้อคาํถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการโดยข้อคาํถามทั้งหมดจะต้องมีค่าดัชนีความ

สอดคล้องมากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 ส่วนข้อถามที่มค่ีาดชันีความสอดคล้องตํ่ากว่าเกณฑ ์ผู้วิจัยจะตดัทิ้ง 

4. ผู้วิจัยนาํข้อคาํถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาจากผู้เชี่ยวชาญไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างนิสิต

แพทย์จาํนวน 516 คน เพ่ือพิจารณาค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อ (item discrimination) โดยพิจารณาค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ ์

ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมของข้อที่เหลือ (Item-total correlation) โดยองิเกณฑม์ากกว่า .20 และมีนัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 หากข้อใดที่ไม่เข้าเกณฑด์ังกล่าว ผู้วิจัยจะตัดออก ร่วมกับการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม

คะแนนสงู (27%) และกลุ่มคะแนนตํ่า (27%) โดยใช้สถติ ิt-test ที่ระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ.05 

5. นาํแบบวัดที่ผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบมาหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา 

ครอนบาค (Cronbach’s Reliability Coefficient) 

6. ทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis: CFA) เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ

วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ผู้ วิจัยทดสอบข้อตกลงเบื้ องต้นด้วยการพิจารณาค่า

สหสมัพันธแ์ตกต่างจากศูนย์หรือไม่ จากค่า Bartlett’s test of Sphericity และค่าดัชนี Kaiser-Meyer-Olkin measure of 

sampling adequacy: KMO มค่ีาเข้าใกล้หนึ่ง จากนั้นทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอนัดับสอง โดยมีหลักเกณฑ์

การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของโมเดล (Goodness of fit) ประกอบการพิจารณา 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทาํการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Lisrel 8.72 ในการศึกษาประสทิธภิาพของ

โมเดลใช้ดชันีความเหมาะสมพอดขีองโมเดลกบัข้อมูล เช่น สถติไิค-แควร์ ดชันี GFI (Goodness of fit index) ค่าดชันีวัด

ระดบัความกลมกลืนเปรียบเทยีบ (Comparative fit index: CFI) ค่ารากของค่าเฉล่ียกาํลังสองของเศษเหลือในรปูคะแนน
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มาตรฐาน (Standardized root mean squared residual: standardized RMR) และความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า

โมเดล (Root mean squared of error approximation: RMSEA) 

 

การรบัรองจริยธรรม 

 งานวิจัยนี้ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเมื่อวันที่ 

28 พฤศจิกายน 2556 

 

ผลการศึกษา 

 จากการสัมภาษณ์แบบอัดเสียงและถอดเทปจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน อันได้แก่ อดีตคณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ อาจารย์แพทย์ที่เป็นผู้สอนด้านความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์และอาจารย์แพทย์ด้านจิตเวช

ศาสตร์ ผู้วิจัยนาํข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (โกมาตร สมทรัพย์เสถียร, 2550; จาตุรนต ์

ตั้งสงัวรรธรรมะ, 2553; พราวพรรณ ีอทุโธ, 2550; สธุรี์ ธรรมมิกบวร, ม.ป.ป.; Knight, 2006; Wang, 2011) ทาํการ

สร้างนิยามปฏบิตักิารเพ่ือพัฒนาข้อคาํถามแบบวัดความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ฉบับร่างได้จาํนวนทั้งสิ้น 60 

ข้อแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 องคป์ระกอบ องคป์ระกอบละ 15 ข้อ ได้แก่ 1) ความเป็นวิชาชีพ 2) ความเหน็อกเหน็ใจ 3) 

ทกัษะการสื่อสารและ 4) การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของแพทย์ จากนั้นนาํแบบวัดที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ

จาํนวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) พบว่าทั้ง 60 ข้อมค่ีา IOC มากกว่า 0.5 จากนั้นจึง

นาํแบบวัดไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างเพ่ือทดสอบคุณภาพของแบบวัดต่อไป 

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนิสติแพทย์มหาวิทยาลัยจาํนวน 516 คน เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า เป็นเพศชาย 

208 คนและเพศหญิง 308 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 และ 59.7 ตามลาํดับ เมื่อพิจารณาตามชั้นปีพบว่า เป็นชั้นปีที่ 1 

จาํนวน 117 คน ชั้นปีที่ 2 จาํนวน 142 คน ชั้นปีที่ 3 จาํนวน 168 คน ชั้นปีที่ 4 จาํนวน 32 คน ชั้นปีที่ 5 จาํนวน 36 คน 

ชั้นปีที่ 6 จาํนวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 22.7, 27.5, 32.6, 6.2, 7 และ 4.1 ตามลาํดบั 

ผู้ วิจัยนําแบบวัดไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างโดยทําการวิ เคราะห์หาค่ าอํานาจจําแนกรายข้อ (item 

discrimination) ด้วยการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มคะแนนสงู (27%) และกลุ่มคะแนนตํ่า (27%) ร่วมกบัการ

หาค่าสหสัมพันธร์ะหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (item-total correlation) พบว่าทั้ง 60 ข้อ มีค่าอาํนาจจาํแนก

ระหว่างกลุ่มคะแนนสงูและกลุ่มคะแนนตํ่าที่ระดับนัยสาํคัญ .05 และมีค่าสหสมัพันธร์ะหว่างคะแนนรายข้อและคะแนน

รวมตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไปที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ เนื่องจากข้อคาํถามมีค่อนข้างมากและผู้วิจัยต้องการ

แบบวัดที่มคีวามกระชับจึงพิจารณาตดัข้อคาํถามที่มค่ีาสหสมัพันธต์ํ่าระหว่างคะแนนรายข้อและคะแนนรวมและข้อคาํถาม

ที่มค่ีาสหสมัพันธร์ะหว่างกนัเองสงูเพราะแสดงว่าอาจวัดในประเดน็ที่คล้ายคลึงกนัออกไป โดยทั้งนี้ ได้พิจารณาตามนิยาม

ปฏบิัติการว่าข้อคาํถามในแต่ละองค์ประกอบที่เหลือจะยังสามารถวัดในแต่ละองค์ประกอบได้อย่างครอบคลุมครบถ้วน

ร่วมด้วย พบว่าสดุท้ายเหลือข้อคาํถามทั้งสิ้น 44 ข้อแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบเช่นเดิม ได้แก่ 1) ความเป็นวิชาชีพ 10 ข้อ 

2) ความเหน็อกเหน็ใจ 14 ข้อ 3) ทกัษะการสื่อสาร 7 ข้อและ 4) การพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของแพทย์ 13 ข้อ 

จากนั้นผู้วิจัยนาํแบบวัดทั้ง 44 คนไปหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธกีารหาค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาครอนบาคของทั้งแบบวัดได้

เท่ากบั .95 ซึ่งถอืว่าสงูมาก 

ก่อนที่ผู้วิจัยจะทาํการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 

validity) ผู้วิจัยทาํการตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลจากการพิจารณาค่า The Bartlett’s test of sphericity พบว่าได้

เท่ากบั 11162.33 (p < .01) และค่า Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) ได้เท่ากบั .962 

ซึ่งแสดงว่าข้อมูลมคีวามสมัพันธก์นัและเหมาะสมที่จะนาํไปใช้ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบได้ 

ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันอนัดบัสองพบว่าเป็นดงัภาพ 1 
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รูปท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอนัดบัสองจากโมเดลแบบวัดความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ 

 

งานวิจัยใช้มเตริกซ์ความสัมพันธ์เป็นข้อมูลนําเข้าและทาํการประมาณค่าโดยวิธีไลค์ลิฮู๊ดสูงสุด (Maximum 

Likelihood) โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.72 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี

ความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาจากค่าไค-แควร์เท่ากบั 1138.53 (p = 0.00) ที่องศาอสิระ 

(df) เท่ากบั 803 โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑค์ือ GFI = .91, CFI = .99, RMR = .04, SRMR = 

.04, RMSEA = .02 (Hair, et al., 2010) 



กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ                                               Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 542 – 

 

 เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาํดับหนึ่ง  คือ พิจารณาเฉพาะความสมัพันธ์ระหว่างตัว

แปรแฝงและตัวแปรสงัเกตพบว่า องค์ประกอบความเป็นวิชาชีพนั้นประกอบด้วยข้อคาํถามทั้งหมด 7 ข้อ มีค่านํา้หนัก

องค์ประกอบคะแนนมาตรฐานตั้งแต่ .38 - .71 โดยมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ องค์ประกอบความเหน็อก

เหน็ใจมทีั้งหมด 14 ข้อ มค่ีานํา้หนักองคป์ระกอบคะแนนมาตรฐานตั้งแต่ .47 - .75 โดยมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

ทุกข้อ องค์ประกอบการสื่อสารมีทั้งหมด 7 ข้อมีค่านํา้หนักองค์ประกอบคะแนนมาตรฐานตั้งแต่ .35 - .83 โดยมี

นัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ทุกข้อและองคป์ระกอบการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของแพทย์มีทั้งหมด 13 ข้อ มี

ค่านํา้หนักองคป์ระกอบคะแนนมาตรฐานตั้งแต่ .35 - .76 โดยมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ทุกข้อ 

เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาํดับสองคือพิจารณเฉพาะความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร

แฝงองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบและตัวแปรแฝงความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์พบว่า องค์ประกอบการ

สื่อสารมีค่านํา้หนักองค์ประกอบคะแนนมาตรฐานมากที่สดุเท่ากบั .96 รองลงมา คือ องค์ประกอบความเหน็อกเหน็ใจ

เท่ากบั .95 องค์ประกอบความเป็นวิชาชีพเท่ากบั .91 และองค์ประกอบการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของแพทย์

เท่ากบั .90 โดยทุกองคป์ระกอบมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบวัดความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยการกาํหนดตัวบ่งชี้ จากการ

สมัภาษณผู้์เชี่ยวชาญร่วมกบัการพิจารณาจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า มคีวามสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจักษ์ในกลุ่ม

ตวัอย่างที่เป็นนิสติแพทย์เป็นอย่างดี โดยความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์นั้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 

ความเป็นวิชาชีพ ความเหน็อกเห็นใจ ทักษะการสื่อสารและการพัฒนาศักยภาพความเป็นมนุษย์ของแพทย์ ซึ่งสามารถ

อภิปรายได้ว่า ความเป็นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์นั้นจะต้องมีความรู้ความชาํนาญในสาขาวิชาแพทย์ในการให้การ

ดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐาน ในขณะเดียวกนัจะต้องมีความสามารถในการดูแลใส่ใจห่วงใย เหน็อก

เหน็ใจผู้ ป่วยและญาติ สามารถทาํการสื่อสารในขั้นตอนการรักษาได้ชัดเจนเข้าใจได้ตรงกนั สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ ป่วย

และญาตมิส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในการเลือกวิธรัีกษารวมทั้งการสื่อสารกบัทมีสหวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ ป่วยร่วมด้วยได้

อย่างมีประสิทธภิาพ นอกจากนั้นแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์เองกจ็ะต้องสามารถที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์งอกงาม มีความเข้าใจตนเอง มีความเข้าใจคนอื่นรวมทั้งสามารถจัดการกับภาวะทางอารมณ์ที่ไม่พึง

ประสงคไ์ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ และมคีวามพร้อมที่จะอทุสิเสยีสละตนเองในการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์และจรรโลงสงัคม

ได้ต่อไป ซึ่งผลจากการศึกษาคร้ังนี้ สอดคล้องกบัผลการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งพบว่าแพทย์ที่มีหัวใจความเป็น

มนุษย์นั้นประกอบด้วย 4 องค์ประกอบตรงกบัผลการวิจัยครั้งนี้  (โกมาตร สมทรัพย์เสถียร, 2550; จาตุรนต์ ตั้งสงัวรร

ธรรมะ, 2553; พราวพรรณี อุทโธ, 2550; สธุรี์ ธรรมมิกบวร, ม.ป.ป.; Knight, 2006; Wang, 2011) และผลจากการ

วิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับโรงเรียนแพทย์ต่างๆในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือกระบวนการแทรกแซง 

(intervention) สาํหรับนิสตินักศึกษาแพทย์เพ่ือที่จะพัฒนาให้เกดิแพทย์ที่มหัีวใจความมนุษย์ในการดูแลปัญหาสขุภาพได้

อย่างดใีนขณะเดยีวกนักม็คีวามเอื้ออาทรและจิตเมตตา สามารถทาํการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองทั้ง

ในฐานะแพทย์และในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งได้ตลอดชีวิต 
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ขอขอบคุณคุณวรสาร บุญสลุด นักวิชาการศึกษา งานแพทยศาสตร์ศึกษาที่ช่วยเกบ็ข้อมูลในการวิจัยและคุณ

วรรณทนา อยู่เต๋ นักจิตวิทยา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย

เช่นกนั 

ขอบคุณนิสติแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่านที่อนุเคราะห์สละเวลาให้ข้อมูลตอบแบบวัดการวิจัย 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ สาํหรับระบบสุขภาพระดับอาํเภอ 2) เพ่ือ

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ สาํหรับระบบสุขภาพระดับอําเภอ และ 3)  เพ่ือประเมินประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพระดับอาํเภอ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์การภาครัฐ 

ตามแนวทางทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2556-กันยายน 

2557) ในพ้ืนที่ 24 อาํเภอ 9 จังหวัดของภาคเหนือตอนล่าง ด้วยรปูแบบการวิจัยเชิงปฎิบัติการ และประเมินประสทิธิภาพระบบ ผลการวิจัย

พบว่า 1) บุคลากรในองค์กรภาครัฐต้องการจัดเกบ็ข้อมูลองค์ความรู้ของผู้บริหารไว้ในระบบสารสนเทศ เพ่ือเช่ือมโยงบูรณาการข้อมูลความรู้

ระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกัน และเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการตัดสนิใจให้มีประสทิธิภาพ 2. ผลการออกแบบ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์กร ได้รูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์กรสขุภาพระดับอาํเภอ 

และนาํรปูแบบระบบมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์กรสขุภาพระดับอาํเภอ พร้อมทดสอบการใช้งาน จึงได้ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์กรสขุภาพระดับอาํเภอ 3. ประสทิธภิาพการทาํงานของระบบจากผู้ใช้งาน พบว่าระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์กรสขุภาพระดับอาํเภอ มีประสทิธิภาพในระดับสงู  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยองค์กรต้องสรรหาและนาํเข้า

องค์ความรู้ที่เหมาะสมไว้ในระบบเพ่ือได้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างองค์การ และหากจะนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

องค์การ จําเป็นต้องศึกษาความต้องการเพ่ิมเติมแล้วนําไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์การได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
 

ค าส าคญั: ระบบสารสนเทศ  การจัดการความรู้  เครือข่ายสขุภาพระดับอาํเภอ  

 

Abstract 

The aim of this research were 1) to study the Information Systems for knowledge management on District Health System 

2) to design and development Information Systems of District Health System 3)to evaluated efficiency of the Information Systems 

for knowledge management on District Health System . This Action Research was to improve their qualities according to the theory 

of System Development Life Cycle: SDLC. Field survey was 12 months between October 2013 – September 2014. In 24 district, 

9 province from the northern region of Thailand. The research results from by synthesized all were showed that 1) personals 

preferred to gather documents in an information technology format in order to prevent the lost in case, design information system for 

Knowledge Management of district health systems. 2) responsible to check and monitor the research result “Models of Information 

System for Knowledge Management of district health systems” according conceptual framework of research by synthesized. Then 

carried that the model to developed of information system for knowledge management of district health systems. This system has 

been tested and evaluated efficiency at the high levels of efficiency. The researcher would like to suggest any organizations who may 

wish to apply the system to suit the another model, the further study is recommended in order to create the most effective outcome. 
 

Keywords: Information systems, Knowledge management, District health system network 
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บทน า 

  ปัจจุบันความรู้ เป็นสิ่งสาํคัญ องค์การจะอยู่รอดได้ต้องใช้ความรู้ ในการปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของการดาํเนิน

กจิกรรมเพ่ือให้เกดิการแข่งขนัและอยู่รอดได้โดยอาศัยความรู้ เป็นส่วนสาํคัญ ดังนั้น ความรู้จึงเป็นทรัพยากรที่สาํคัญของ

องคก์าร องคก์ารจึงมคีวามจาํเป็นต่อการจัดการความรู้ เพ่ือให้อยู่คู่กบัองค์กรตลอดไป กล่าวคือ การจัดการความรู้ เพ่ือให้

อยู่คู่กบัองคก์ารตลอดไปนั้นต้องอาศัยนวตกรรมเข้ามาช่วยในการจัดการเพราะการจัดการความรู้ ได้กลายเป็นสิ่งสาํคัญใน

การกาํหนดความแตกต่างระหว่างความสาํเรจ็ กบัความล้มเหลวขององค์การ (Hoffer, J. A.et al, 2002; Valacich, J. S. 

et al, 2005) 

องค์การภาครัฐ มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

ซึ่งกาํหนดไว้ในมาตรา 11 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้

แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกนัได้อย่างมีเอกภาพและเกดิประสทิธผิลต่อการปฏบิัติงาน จึงส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐหันมา

ให้ความสนใจและประยุกตใ์ช้ประโยชน์จากอนิเทอร์เนต็มากขึ้น เนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีการสื่อสาร วิทยาการ 

และข่าวสาร ได้แพร่กระจาย ไปทั่วทุกมุมโลกโดยปราศจากพรหมแดนทางการเมือง วัฒนธรรม ศาสนา และระยะทาง  

ซึ่งก่อให้เกดิการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ที่ทนัสมยัในการเรียนรู้  เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กบัประชาชนในการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้นาํไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวันได้อย่างถูกต้อง รวดเรว็ และเหมาะสมกบั

สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป (บดินทร์ วิจารณ์ และวีรวุธ มาฆะศิรานนท,์ 2549; Laudon, Kenneth C. and Laudon, 

Jane P, 2006) เพ่ือการจัดการความรู้  สาํหรับการแลกเปล่ียนประสบการณ ์ไม่มรีะบบการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกนัระหว่าง

องค์การภาครัฐและประชาชน บุคลากรในองค์การจึงต้องการจัดเกบ็ข้อมูลองค์ความรู้ของผู้มีประสบการณ์ไว้ในระบบ

อเีลก็ทรอนิกสเ์พ่ือป้องกนัการสญูหายไปจากองคก์าร เพ่ือให้บุคลากรในองค์การภาครัฐที่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมา

เป็นเวลานานได้มแีหล่งเรียนรู้ เมื่อประสบปัญหาด้านการปฏบิตังิาน และเพ่ือเป็นการพัฒนาคนให้มปีระสทิธภิาพ สามารถ

นาํความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้กบัการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเรว็ และเหมาะสม จึงต้องส่งเสริมการ

พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้บุคลากรได้เรียนรู้ตลอดเวลา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับเปล่ียนทัศนคติของ

ข้าราชการให้เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพในการปฏบิัติงานเพ่ือรองรับการเข้าสู่อาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) การจัดการความรู้ ในองค์การภาครัฐจึงเป็นส่วนสาํคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ ได้ตลอดเวลา 

(บดนิทร์ วิจารณ,์ 2551) 

การจัดการระบบบริการสุขภาพให้ประสบความสาํแรจ็ตอบสนองต่อปัญหาสขุภาพของประชาชนและชุมชนได้

อย่างรวดเรว็และทนัท่วงทใีนยุคปัจจุบนั จาํเป็นอย่างย่ิงที่ผู้บริหารและทมีงานบริการสขุภาพจะต้องมีความรู้และทกัษะใน

การจัดการสมยัใหม่ที่มปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ ระบบสารสนเทศนับว่าเป็นสิ่งที่สาํคัญอย่างย่ิงที่จะตอบสนองต่อการ

บรรลุเป้าหมายดงักล่าว ซึ่งผู้บริหารระบบบริการสขุภาพจาํเป็นจะต้องมคีวามรู้และทกัษะในการจัดการระบบสารสนเทศได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ เคร่ืองมอืในการดาํเนินการให้บรรลุผลสมัฤทธิ์ดงักล่าวนับเป็นสิ่งจาํเป็น (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2549) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และภาคีเครือข่ายภาควิชาการจากคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย

นเรศวร ร่วมกบั เครือข่ายบริการสขุภาพระดับอาํเภอ 24 แห่งในเขตบริการสขุภาพเขต 2 และ เขต 3 ได้จัดทาํโครงการ

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสขุภาพระดับอาํเภอเพ่ือมุ่งสู่อาํเภอสร้างเสริมสขุภาพ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสาํนักงานสร้าง

เสริมสขุภาพ (สสส.) มุ่งเน้นการสร้างเสริมศักยภาพการจัดการสมัยใหม่ให้แก่ผู้บริหารและทมีงานบริหารระบบบริการ

สขุภาพระดบัอาํเภอ และภาคเีครือข่ายภาคประชาชนและผู้นาํชุมชน โดยมยุีทธศาสตร์ที่สาํคญัอนัหนึ่งคือการพัฒนาระบบ

การจัดการข้อมูลสขุภาพระดับอาํเภอที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการระดับอาํเภอเพ่ือสนับสนุนการมุ่งสู่อาํเภอ

แห่งการสร้างเสริมสขุภาพโดยได้เชิญชวนภาคเีครือข่ายใน 24 อาํเภอร่วมกบัคณาจารย์ในโครงการศึกษาพัฒนาเครื่องมือ

ในการจัดเกบ็ข้อมูลสุขภาพ รูปแบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล

สารสนเทศดงักล่าวให้เกดิประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนางานด้านสาธารณสขุได้อย่างมีประสทิธผิลและประสทิธภิาพ 

อกีทั้งยังสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลดงักล่าวเพ่ือให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และนาํข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

จัดการสขุภาพของตนเองและชุมชนได้ 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ 

2. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ 

3. เพ่ือประเมนิประสทิธภิาพระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้กาํหนดรูปแบบของการวิจัยเป็นแบบการวิจัยเชิงปฏบิัติการ (Action Research) ได้แบ่ง

การดาํเนินการวิจัยออกเป็น 3 ขั้นตอน  

ซึ่งมขีั้นตอนการดาํเนนิการวจิัย ดงันี้   

1) ศึกษาสถานภาพและความต้องการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ 

ด้วยวิธกีาร 

1.1 สงัเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารของเครือข่ายบริการสขุภาพระดับอาํเภอ คือ ผู้อาํนวยการ

โรงพยาบาลอาํเภอ 10 คน และสาธารณสขุอาํเภอ 10 คน รวมจาํนวน 20 คน โดยเลือกใช้

วิธกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

1.3 การสนทนากลุ่มจากกลุ่มนักวิชาการสาธารณสุขประจํา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล 

จาํนวน 24 อาํเภอ รวม 65 คน โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  

2) นาํข้อมูลที่ได้มาทาํการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสุขภาพระดับอาํเภอ 

และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาํนวน 5 คน ด้านการจัดการความรู้  จาํนวน 5 คน และด้าน

การวิจัย จาํนวน 5 คน รวมเป็น 15 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทาํการตรวจสอบ

ร่างรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ สาํหรับองค์การภาครัฐ ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group 

Discussion) และผู้วิจัยได้ทาํการปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นฉันทามติ เพ่ือให้ได้รูปแบบที่

สมบูรณแ์ละเหมาะสม  

3) นาํรูปแบบที่ได้จากแนวคิดของผู้วิจัยมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพ

ระดับอาํเภอ ตามแนวคิดทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) (Kendall, K. E., 

and Kendall, J. E., 2005) และประเมนิประสทิธภิาพระบบ 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากร ได้แก่ กลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้

สาํหรับระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ 24 แห่ง ประกอบด้วย ผู้บริหาร และ ผู้ใช้งานระดบัปฏบิตักิาร 

กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ ใช้งานระดับปฏิบัติการ จากระบบสุขภาพระดับอาํเภอ 24 

อาํเภอ โดยกาํหนดให้กลุ่มตวัอย่างที่ 1 คอื ผู้บริหาร กลุ่มตวัอย่างที่ 2 คอื กลุ่มผู้ใช้งานระดับปฏบิัติการ และเลือกใช้การ

สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จึงได้กลุ่มตวัอย่างที่ 1 จาํนวน 20 คน กลุ่มตวัอย่างที่ 2 จาํนวน 65 คน  

2. เคร่ืองมอืการวิจัย 

  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) แบบสัมภาษณ์ 

(Interview) แบบบันทกึการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และแบบประเมินประสทิธภิาพระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ 

3. การเกบ็ข้อมูล 
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  3.1 แบบวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตาํรา

วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3.2 แบบสมัภาษณใ์นการสมัภาษณเ์ชิงลึกกบักลุ่มตวัอย่างที่ 1 คอื ผู้บริหาร จาํนวน 20 คน  

3.3 แบบบันทึกการสนทนากลุ่มร่วมกับแบบประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้

สาํหรับระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ 24 แห่ง จาํนวน 65 คนจากกลุ่มตวัอย่างที่ 2  

4. การวิเคราะหข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้เลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบวิเคราะห์และสังเครา ะห์เนื้ อหา (Content 

Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านสถานภาพและความต้องการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ สาํหรับองค์การ 

ภาครัฐ และสังเคราะห์ข้อมูลระบบงานที่นิยมใช้มากสดุไปหาน้อย ผนวกรวมกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์

ผู้บริหารที่มคีวามต้องการมากสดุไปหาน้อย เพ่ือให้ได้ระบบงานตรงความต้องการ สาํหรับการวิเคราะห์ข้อมูลความคดิเหน็

ของผู้เชี่ยวชาญจากแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ใช้วิธีการหาค่าฉันทามติ ที่ร้อยละ 65 และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบ

ประเมนิประสทิธภิาพระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพระดับอาํเภอ จากกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ด้วย

ค่าเฉล่ีย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

 

ผลการศึกษา 

 1. ผลจากการศึกษาด้านสถานภาพและความต้องการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบ 

สขุภาพระดบัอาํเภอ พบว่า องคก์รต้องการจัดเกบ็ข้อมูลองคค์วามรู้ของผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญไว้กบัองคก์าร

ในระบบสารสนเทศเพ่ือป้องกนัการสญูหาย และเพ่ือไว้พัฒนาบุคลากรในองคก์ารให้มคีวามรู้ความสามารถและทกัษะด้าน

การปฏบิตังิาน และต้องการจัดการความรู้ ให้มีความมั่นคงและถาวรโดยให้มีการจัดตั้งคณะทาํงานด้านการจัดการความรู้  

เพ่ือทาํหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า กาํหนด จัดเรียงลาํดับความสาํคัญขององค์ความรู้ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

องค์การ สรรหาผู้มีความรู้ความสามารถที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดความร้ที่ฝังลึกให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง เพ่ือให้

กลายเป็นความรู้ ใหม่ของผู้มีประสบการณ์ได้ถ่ายทอดไว้ในระบบเทคโนโลยีเพ่ือให้บุคลากรในองค์การได้ศึกษาค้นคว้า

นาํไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องการเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลในระหว่างระบบสุขภาพ

ระดบัอาํเภอ เพ่ือสะดวกต่อการแลกเปล่ียน เรียนรู้  ร่วมกนัได้อย่างทั่วถงึและรวดเรว็ 

2. ผลการออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์การภาครัฐ พบว่า ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพระดับอาํเภอ มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ Input  Process  Output และ Feedback 

โดยในส่วนของ Input คือ การนาํเข้าข้อมูลองค์ความรู้ ต่างๆ ในหลายรูปแบบ ส่วนของ Process คือ ส่วนกระบวนการ

จัดการความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลความรู้จากผู้สร้างความรู้ ส่งต่อสู่ผู้รับ

ความรู้  อนัประกอบด้วย 12 ระบบงาน คือ 1)ระบบสมาชิก (Member) 2) ระบบข่าวประชาสมัพันธ์ (Information) 3) 

ระบบบทความ (Article) 4) ระบบภาพกจิกรรม/ระบบปฏทินิกจิกรรม (Calendar Activity) 5) ระบบลิงค์ (Link) 6) 

ระบบบลอ็ก (Weblog) 7) ระบบดาวน์โหลด (Download) 8)ระบบสนทนาออนไลน์ (Talk) 9) ระบบสบืค้นข้อมูล

(Search) 10) ระบบการจัดการเอกสาร (Document) 11) ระบบ FAQ 12) ระบบการสร้างสงัคมออนไลน์ (Social 

Network) ส่วนของ Output คือ ระบบฐานข้อมูลสาํหรับการเกบ็ข้อมูลองค์ความรู้ ได้ในหลายรูปแบบ และส่วนของ 

Feedback คือ ส่วนย้อนกลับ ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์จากการใช้งานของผู้ใช้ โดยจะมาในรูปของความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์

ของระบบ มีประสทิธภิาพหรือไม่มีประสทิธิภาพ หรือมีความพึงพอใจ มากน้อยระดับใด ข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นตัวชี้ นาํให้

ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่เพียงใด จากการประเมินผล จากการอบรมแนะนาํการใช้งานให้กบัผู้ เข้าร่วมอบรม และการรับฟัง

ความคิดเห็นจากสมาชิกผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อิเลก็ทรอนิกส์ เวบ็บลอ็ก และหน้าเวบ็ไซต์หลัก จึงได้รูปแบบระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ 

เมื่อผู้วิจัยนาํรูปแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ สาํหรับองค์การภาครัฐมาสังเคราะห์ระบบ ตาม

แนวทางทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) จากการศึกษาแนวทางการพัฒนา
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ระบบ ผู้วิจัยได้แบ่งระบบการจัดการออกเป็น 3 ส่วน คอื 1) ส่วนของผู้บริหารจัดการระบบ (Super Admin) 2) ส่วนของ

ผู้มสีทิธิ์ปรับปรุงฐานข้อมูลและ 3) ส่วนของผู้ใช้งาน (Users) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็

เพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน ด้วยอุปกรณ์เคล่ือนที่ต่างๆ เช่น Laptop  Smart phone  PDA หรือ Tablet ที่ผ่านเครือข่ายไร้

สายที่แสดงผลได้ชัดเจน มีการจัดการข้อมูลด้วยระบบฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ต เพราะเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองทั่วโลกสามารถ

ติดต่อสื่อสารถึงกนัได้โดยใช้มาตรฐานในการรับส่งข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว คือโพรโทคอล (Protocol) 2) เทคโนโลยีเวบ็ 

เพ่ือให้การนาํเสนอข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย (Server) ไปยังสถานที่ต่างๆ ในลักษณะของระบบ WWW (World Wide 

Web) หรือเรียกว่า ภาษา HTML (Hypertext Markup Language) 3) เทคโนโลยีฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างระเบียนและเรียกใช้ข้อมูลได้สะดวก เพ่ือให้กลุ่มของข้อมูลถูกเกบ็รวบรวมไว้ด้วยกนั แต่ต้องอาศัย

ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) ที่ต้องทาํหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลในการ

สร้างการเรียกใช้ การปรับปรุงฐานข้อมูล ซึ่งเป็นเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานกบัระบบฐานข้อมูล 4) JavaScript เป็น

ภาษาแบบอนิเตอร์พรีเตอร์ที่ทาํงานเป็นโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming หรือ OOP) ทาํให้สามารถ

นาํเอาออบเจก็ต์ต่างๆ ไปใช้ได้ง่าย โดยใช้ร่วมกับภาษา HTML เพ่ือให้สามารถรับส่งข้อมูลโต้ตอบกบัผู้ใช้ได้ทนัทแีละมี

ประสทิธภิาพ 5) CSS (Cascading Style Sheet)เป็นภาษาที่ใช้กาํหนดโครงสร้างหรือลักษณะการแสดงผลของ Web Page 

ที่มีความคล้ายคลึงกัน เช่น สขีองตัวอักษร ขนาดข้อความ สขีองจุดเชื่อมโยง ช่วยลดระยะเวลาในการกาํหนดลักษณะที่

ซํา้ๆ กัน จึงส่งผลให้การแสดงผลที่มีลักษณะคล้ายคลึง 6) เทคโนโลยี Web Based Application คือ เป็นการพัฒนา

โปรแกรมโดยใช้เวบ็เบราเซอร์เป็นช่องทางในการตดิต่อผู้ใช้ โดยเวบ็เบราเซอร์จะส่งคาํร้องขอข้อมูล (Request) ไปยังเวบ็

เซิร์ฟเวอร์ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ จะประมวลผลและให้บริการข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลแบบ Dynamic ซึ่งจะช่วยเพ่ิม

ประสทิธภิาพการใช้ World Wide Web ทาํให้ข้อมูลที่แสดงออกมามีความถูกต้องและทนัสมัย 7) เลือกใช้ภาษา PHP 

เพราะภาษา PHP มีการทาํงานเมื่อมีการเปิดหน้าเวบ็บราวเซอร์ โปรแกรมเวบ็บราวเซอร์จะร้องขอไฟล์ PHP ไปยังเวบ็

เซิร์ฟเวอร์และเวบ็เซิร์ฟเวอร์จึงเรียก PHP engine ขึ้นมาแปลไฟล์ PHP และติดต่อฐานข้อมูล แล้วส่งผลลัพธท์ี่ได้จากการ

แปลมาประมวลผลเป็นภาษา HTML ทั้งหมดกลับไปยังเวบ็เบราเซอร์ให้ผู้ใช้ได้น าไปใช้งานต่อไป  

3. ผลการประเมินประสทิธภิาพระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพระดับอาํเภอ ด้วย

แบบประเมนิประสทิธภิาพจากกลุ่มตัวอย่างที่ 2 และกลุ่มตัวอย่างที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล

ของกลุ่มตวัอย่างที่ 2 คอื กลุ่มเทคนิคมคีวามคดิเหน็ว่าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพระดับ

อาํเภอ มปีระสทิธภิาพสงูเฉล่ียที่ 3.91 และได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.45 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่ 3 

คือ กลุ่มผู้ ใช้งานมีความคิดเห็นว่าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับองค์การระบบสุขภาพระดับอาํ เภอ มี

ประสทิธิภาพสงูเฉล่ียที่ 3.51 และได้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.63 และกลุ่มผู้ใช้งานมีความคิดเหน็ว่าระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ มปีระสทิธภิาพในระดบัสงู 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

ผลการวิจัยครั้งนี้  ผลการออกแบบระบบสารสนเทศเ พ่ือการจัดการความรู้ สาํหรับระบบสุขภาพระดับอาํเภอ  

ได้ออกแบบระบบที่มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ Input  Process  output  และ Feedback ตามแนวคิดของ [8-9] และได้

รปูแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ส าหรับองค์การภาครัฐ ประกอบด้วย 16 ระบบงาน คือ 1) ระบบสมาชิก

(Member) 2) ระบบข่าวประชาสมัพันธ ์(Information) 3) ระบบบทความ (Article) 4) ระบบภาพกจิกรรม/ระบบ

ปฏิทินกิจกรรม (Calendar Activity) 5) ระบบลิงค์ (Link) 6) ระบบบลอ็ก (Weblog) 7) ระบบดาวน์โหลด 

(Download) 8) ระบบสนทนาออนไลน์ (Talk) 9) ระบบสบืค้นข้อมูล (Search) 10) ระบบการจัดการเอกสาร 

(Document) 11) ระบบ FAQ 12) ระบบเวบ็บอร์ด (Web board) ที่สอดคล้องกบังานวิจัย และเมื่อน ามาพัฒนาเป็น

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้ส าหรับระบบสขุภาพระดบัอาํเภอ ได้ระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้

สาํหรับระบบสุขภาพระดับอาํเภอที่สอดคล้องกับทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: 
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SDLC) และเมื่อนาํระบบออกใช้งานจริง ได้ทาํการประเมินประสทิธภิาพระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรู้สาํหรับ

องค์การภาครัฐจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเทคนิค และกลุ่มผู้ใช้งาน จึงได้ระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

ความรู้สาํหรับองค์การภาครัฐที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพ โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารความรู้ เพ่ือการเผยแพร่ 

และถ่ายทอดข้อมูลความรู้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกนั ซึ่งสอดคล้องกบั ทฤษฎีสารสนเทศ  (Information Theories) 

ทฤษฎรีะบบข้อมูลข่าวสาร (Information System Theory: IST) ที่เน้นระบบโครงสร้างของข้อมูลข่าวสาร การแพร่กระจาย 

และการควบคุมข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับทฤษฎีระบบการตอบโต้ข้อมูลป้อนกลับ (the Cybernetics Feedback 

Theory) ตามที่ได้แบ่งแนวคดิออกเป็น 3 ลักษณะ คอื 1) การสื่อสารที่เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีกบัการถ่ายทอดข้อมูล

ข่าวสารระหว่างกัน 2) การสื่อสารที่เชื่อมโยงระหว่างคนกับคน และ 3) การสื่อสารที่เชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยี

สารสนเทศกับคน มีการผสมผสานบูรณาการระหว่างสงัคมกบัเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นรูปธรรม มีการแพร่กระจาย

นวัตกรรม (Diffusion of Innovation Theory) เพ่ือการใช้ประโยชน์ และก่อให้เกดิความพึงพอใจต่อสื่อ (Uses and 

Gratification Theory) และเกดิการแสวงหาข้อมูลข่าวสารซึ่งกนัและกนั 

 

ขอ้เสนอแนะ 

เพ่ือให้ระบบมคีวามสมบูรณม์ากขึ้นองคก์ารภาครัฐต้องสรรหาและนะเข้าองคค์วามรู้ที่เหมาะสมกบัองค์การไว้ใน

ระบบเพ่ือได้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างองค์การ และหากจะนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์การ 

จาํเป็นต้องศึกษาความต้องการเพ่ิมเตมิแล้วนาํไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการขององค์การได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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บทคดัย่อ 

สิ่งแปลกปลอมจากโลหะที่เกดิขึ้นบนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาที่ใส่อุปกรณ์ applicator ในการรักษาด้วยการใส่แร่ 

สิ่งแปลกปลอมโลหะจะส่งผลรบกวนต่ออวัยวะที่สาํคัญ และส่งผลต่อการวางแผนการรักษา และการกาํหนดปริมาณรังส ีการศึกษาคร้ังนี้ จึงทาํ

เพื่อการทดสอบประสทิธภิาพของโปรแกรมเอน็ยูมาร์ในการลดสิ่งแปลกปลอม ในภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษา บนภาพถ่าย

หุ่นจาํลองและกรณีศกึษา โดยวัดค่าสิ่งรบกวน และเปอร์เซน็ต์การเปล่ียนแปลงของสิ่งรบกวน เปรียบเทยีบ ก่อนและหลังการประมวลผลด้วย

โปรแกรมเอน็ยูมาร์ แล้วทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของสิ่งรบกวน ก่อนและหลังด้วย Pair-Sample T Test ผลการทดสอบพบว่ามี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ที่ P = 0.01 ของภาพก่อนกับหลังจากที่ใช้โปรแกรมเอน็ยูมาร์ โดยระดับค่าสิ่งรบกวนลดลงจาก 

75.65 เป็น 29.65 Hounsfield unit (HU) (คิดเป็น 52.13 เปอร์เซ็นต์) สรุปผลได้ว่าโปรแกรมเอน็ยูมาร์สามารถช่วยในการลดสิ่ง

แปลกปลอมโลหะจากภาพถ่ายเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาสาํหรับการรักษาด้วยการใส่แร่ได้ 

 

ค าส าคญั: โปรแกรมเอน็ยูมาร์  การลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ  การรักษาด้วยการใส่แร่  การวางแผนการรักษา  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลอง

การรักษา 

 

Abstracts 

The metal artifacts occur in computed tomography (CT) simulation images of brachytherapy with inserted applicator. 

Artifacts disturb critical organ and also affected to treatment planning and verify dose. The Aim of this study is to test the 

performance of Naresuan University-Metal Artifacts Reduction (NUMAR) program for metal artifacts reduction on the phantom and 

the case study of CT simulation images. The noise and percent change noise of the initial images and the processed images using 

NUMAR-Program were measure. The Pair-Sample T Test exam the mean difference of the initial and the reduced noise as well. The 

result found the noise of NUMAR images and the initial image were significantly difference at P = 0.01. The mean noise level of the 

result images were reduced from 75.65 to 29.65 Hounsfield unit (HU) (52.13%). In conclusion, the NUMAR-program can reduce 

metal artifacts on CT simulation images of brachytherapy. 
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บทน า 

จากการสาํรวจข้อมูลมะเรง็แห่งประเทศไทยปี พ.ศ.2550 - 2554 พบว่าโรคมะเรง็เป็นสาเหตุการเสยีชีวิตของ

ประชากรไทยอนัดับ 1 ซึ่งมีอตัราการตายต่อประชากร 100,000 คน เมื่อทาํการจาํแนกโรคมะเรง็ตามเพศพบว่ามะเรง็

ปากมดลูกพบได้มากในเพศหญิงเป็นลาํดับที่ 2 รองลงมาจากมะเรง็เต้านม (สถาบันมะเรง็แห่งชาติ กรมการแพทย์, 

2556) เมื่อทาํการสาํรวจในผู้ ป่วยรายใหม่ ในปี พ.ศ.2552 ของสถาบันมะเรง็แห่งชาติ พบว่ามีผู้ ป่วยเป็นมะเรง็ปาก

มดลูก 14.4% รองจากผู้ป่วยที่เป็นมะเรง็เต้านม 37% (งานทะเบียนมะเรง็สถาบันมะเรง็แห่งชาติ, 2554) สาํหรับ

แนวทางการรักษาโรคมะเรง็ สามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์ คือ เป็นการรักษาแบบให้หายขาด และเพ่ือบรรเทาอาการ 

ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กบัสภาพร่างกายของผู้ป่วยและระยะของโรคมะเรง็ 

การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ การรักษาด้วยรังสีระยะไกลซึ่ งเป็นการฉายรังส ี

ที่แหล่งกาํเนิดรังสอียู่ไกล อยู่ภายนอกร่างกายผู้ ป่วย และอกีวิธหีนึ่ง คือ การรักษาด้วยรังสใีนระยะใกล้ (Brachytherapy) 

ซึ่งต้นกาํเนิดรังสีจะอยู่ชิดกับรอยโรค ที่อยู่ภายในร่างกายผู้ป่วย โดยการใส่แร่เข้าไปภายในช่องคลอดผู้ ป่วย (vagina)  

โดยผ่านทาง applicator ในการรักษาผู้ ป่วยจะต้องผ่านการวางแผนการรักษา โดยการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  

เพ่ือดูขอบเขตของก้อนมะเร็ง และเนื้ อเยื่ อบริเวณข้างเคียง ร่วมกับการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการวางแผนในการ

คาํนวณปริมาณรังสี แต่เนื่องจาก applicator ที่ใช้ในการจาํลองการรักษานั้น ทาํจากโลหะ เมื่อทาํการถ่ายภาพเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ จะปรากฏสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้ นมีลักษณะเป็นเส้นสีขาว (streak artifact) และแถบสีดาํจาก Beam 

hardening ซึ่งมผีลให้บดบงัรอยโรคส่งผลให้แพทยท์างรังสรีักษาอาจกาํหนดขอบเขตรอยโรคผิดไปจากเดิมซึ่งจะส่งผลต่อ

การวางแผนการรักษา และการกาํหนดปริมาณรังสทีี่ผู้ป่วยได้รับ 

ในปัจจุบนัมโีปรแกรมในการช่วยลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ ที่ใช้ในเคร่ืองเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่าง

เช่น O-MAR ของเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ย่ีห้อ Phillips (Phillips, 2012) แต่การติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวต้องมี

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ซึ่งมีราคาสูง จึงทาํให้โรงพยาบาลทั่วๆไป ไม่มีโปรแกรมนี้ สาํหรับการใช้งานในการลดสิ่งแปลกปลอม

โลหะ จากเหตผุลข้างต้น ฐิตพิงศ์ และคณะ จึงได้ทาํงานวิจัยเพ่ือพัฒนาอลักอริทมึสาํหรับการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ โดย

ใช้หลักการการทาํให้ข้อมูลไซโนแกรมสมบูรณ์ (Sinogram Completion) และได้ทดสอบการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะใน

ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนเอว (Kaewlek, et al., 2011, Kaewlek, et al., 2012) และได้นาํอลักอริทมึดังกล่าวมา

พัฒนาเป็นโปรแกรมสาํหรับลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ (โปรแกรมเอน็ยูมาร์) ขึ้น โดยทดสอบการใช้งานกบัภาพเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ฟันแบบโคนบีม (กาํแพง, ปัทมาวรรณ และอนุพงษ์, 2557) จากการทดสอบดังกล่าวจึงทาํให้คณะผู้วิจัย

เลง็เหน็ประโยชน์ และความสามารถของโปรแกรมเอน็ยูมาร์  

ดังนั้น ทางคณะผู้ วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะทดสอบโปรแกรมเอน็ยูมาร์กับภาพสิ่งแปลกปลอมโลหะในการ

ถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาการรักษาด้วยการใ ส่แร่ เพ่ือให้ได้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยให้

แพทย์ และนักฟิสกิสก์ารแพทย์สามารถทาํการวางแผนการรักษา ที่มคีวามถูกต้อง แม่นยาํ รวมทั้งผู้ ป่วยได้รับปริมาณรังสี

ที่ถูกต้องในการรักษาโรคมะเรง็ด้วยการใส่แร่ และนาํไปใช้การวางแผนการรักษาด้วยการใส่แร่ในวงกว้างต่อไป 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการศึกษา 

1. วัสดุอปุกรณ ์

1.1 ภาพข้อมูลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาของหุ่นจาํลอง ที่ใช้ศึกษาการวางแผนการรักษาด้วยการใส่

แร่ที่ใส่ applicator ชนิดสแตนเลสสตีล จากเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาย่ีห้อ Philips รุ่น Brillaince Big 

Bore ของแผนกรังสรีักษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จาํนวน 5 ภาพ (ไฟล์ภาพนามสกุล .DICOM) 

1.2 ภาพข้อมูลเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาของผู้ป่วย ที่เข้ารับการวางแผนการรักษาด้วยการใส่แร่  

ที่ใส่อปุกรณ ์applicator ชนิดสแตนเลสสตลี จากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาย่ีห้อ Philips รุ่น Brillaince 

Big Bore ของแผนกรังสรีักษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จาํนวน 10 ภาพ (ไฟล์ภาพนามสกุล .DICOM) 
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1.3 โปรแกรมเอน็ยูมาร์ ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้อลักอริทมึของ ฐิติพงศ์ และคณะ (Kaewlek, et al., 2012) โดย

อาศัยหลักการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะด้วยการทาํให้ข้อมูลไซโนแกรมของภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมบูรณ์ (Sinogram 

Completion) โดยมลัีกษณะของโปรแกรมเป็นดงัแสดงใน (รปูที่1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 โปรแกรมเอน็ยูมาร์ 

 

2. วิธกีารศึกษา 

2.1 ประมวลผลด้วยโปรแกรมเอน็ยูมาร์  

2.1.1 นาํภาพที่มนีามสกุล DICOM มาประมวลผลด้วยโปรแกรมเอน็ยูมาร์ โดยกาํหนดค่าพารามเิตอร์ ของ

โปรแกรม ดงัแสดงใน (ตาราง 1) 

 

ตาราง 1 ค่าพารามิเตอร์ในการกาํหนดค่าเพ่ือประมวลผลของโปรแกรมเอน็ยูมาร์ สาํหรับภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาด้วยการ

ใส่แร่ที่ใส่อุปกรณ์ applicator ชนิดสแตนเลสสตีล 
 

ภาพ Metal thresholding Large size a1 b1 Small size a1 b1 

หุ่นจาํลอง 3000-3500 200 0.05 1 15 0.01 1 

ผู้ป่วย 4500 200 0.05 1 15 0.01 1 

 

2.2 ประเมนิคุณภาพของการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ 

2.2.1 การวัดค่ารบกวน (Noise) ในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาในหุ่นจาํลองและผู้ป่วย  

ทาํการวัดค่าสิ่งรบกวน โดยวางพ้ืนที่ที่สนใจ Region of interest (ROI) รปูวงกลม ขนาดรัศมปีระมาณ 30 pixel 

ระหว่างเส้นสิ่งแปลกปลอมที่พุ่งมาจากโลหะ ทั้งในภาพก่อน และหลังการประมวลผลด้วยโปรแกรมเอน็ยูมาร์ แล้ว

เปรียบเทียบค่าสิ่งรบกวน โดยคาํนวณหาเปอร์เซน็ต์การเปล่ียนแปลงของสิ่งรบกวน (Percentage Change Noise) 

(MathsIsFun, 2014) ดงั (สมการ 1) 

                 (
       

   
)                (สมการ 1) 

เมื่อ SD
b
 คอื ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากภาพก่อนการใช้โปรแกรมลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ 

      SD
a
 คอื ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากภาพหลังการใช้โปรแกรมลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ 



กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ                                               Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 554 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 การวาง ROI ในการวัดสิ่งรบกวน 

 

2.3 ทดสอบสถติิ 

ในการศึกษาคร้ังนี้  ทาํการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของค่าสิ่งรบกวน (Noise) ก่อนและหลัง การ

ประมวลผลด้วยโปรแกรมเอน็ยูมาร์ โดยใช้สถติ ิPair-Sample T Test ที่ความเชื่อมั่น 95%  

 

ผลการศึกษา 

3.1 ผลการประมวลผลภาพหุ่นจาํลองและผู้ป่วยด้วยโปรแกรมเอน็ยูมาร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3  ผลการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยโปรแกรมเอน็ยูมาร์ (a,b) ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาของหุ่นจาํลอง 

ก่อน-หลัง การประมวลผล (c,d) ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาของผู้ป่วยก่อน-หลัง การประมวลผล 

 

3.2 ผลการประเมนิคุณภาพของการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ 

3.2.1 การวัดค่าสิ่งรบกวน (Noise) และเปอร์เซน็ต์การเปล่ียนแปลงของสิ่งรบกวน ในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลอง

การรักษาในหุ่นจาํลองและผู้ป่วย 

 

ตาราง 2.1 การวัดค่าสิ่งรบกวน และเปอร์เซน็ต์การเปล่ียนแปลงของสิ่งรบกวน ในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาในหุ่นจาํลอง 
 

ภาพที ่
ค่าสิ่งรบกวน (HU) 

% change noise 
ก่อน หลงั 

1 54.56 52.92 -3.01 

2 55.66 40.88 -26.56 

3 55.93 55.10 -1.48 

4 42.57 38.49 -9.58 

5 47.82 45.72 -4.39 

ค่าเฉล่ีย 51.31 46.62 -9.00 
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จากตาราง 2.1 ค่าสิ่งรบกวนก่อนใช้โปรแกรมเอน็ยูมาร์มีค่าโดยเฉล่ีย 51.31 Hounsfield unit (HU) และ

หลังจากใช้เอน็ยูมาร์มีค่า 46.62 HU จะเห็นได้ว่าหลังจากใช้เอน็ยูมาร์ในหุ่นจาํลองค่าสิ่งรบกวนมีค่าลดลง และค่า

เปอร์เซน็ตก์ารเปล่ียนแปลงของสิ่งรบกวนโดยเฉล่ียมค่ีาลดลง 9.0 เปอร์เซนต ์

 

ตาราง 2.2 การวัดค่าสิ่งรบกวน และเปอร์เซน็ต์การเปล่ียนแปลงของสิ่งรบกวน ในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาในผู้ป่วย 
 

ภาพที ่
ค่าสิ่งรบกวน (HU) 

% change Noise 
ก่อน หลงั 

1 37.45 15.75 -57.94 

2 29.80 14.56 -51.14 

3 28.22 22.45 -20.45 

4 22.29 9.58 -57.02 

5 19.06 13.99 -26.60 

6 79.22 40.67 -48.66 

7 77.91 38.08 -51.12 

8 130.81 34.30 -73.78 

9 158.90 68.68 -56.78 

10 172.77 38.39 -77.78 

ค่าเฉล่ีย 75.64 29.65 -52.13 

 

จากตาราง 2.2 ค่าสิ่งรบกวนก่อนใช้โปรแกรมเอน็ยูมาร์มค่ีาโดยเฉล่ีย 75.64 HU และหลังจากใช้โปรแกรมเอน็

ยูมาร์มค่ีา 29.65 HU จะเหน็ได้ว่าหลังจากใช้โปรแกรมเอน็ยูมารใ์นหุ่นจาํลองค่าสิง่รบกวนมค่ีาลดลง และค่าเปอร์เซน็ต์

การเปล่ียนแปลงของสิง่รบกวนโดยเฉล่ียมค่ีาลดลง 52.13 เปอรเ์ซน็ต ์

 

3.3 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของค่าสิง่รบกวน (Noise) ก่อนและหลัง การประมวลผลด้วยโปรแกรมเอน็

ยูมาร ์

ผลการทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ียของค่าสิ่งรบกวน (Noise) ก่อนและหลัง การประมวลผลด้วย

โปรแกรมเอน็ยูมาร์มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิที่ P = 0.01 

 

อภิปรายการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจัยทาํการทดสอบการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะของโปรแกรมเอน็ยูมาร์ ในภาพเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์จําลองการรักษาของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่เข้ารับการรักษาด้วยรังสีระยะใกล้โดยการใส่แร่ และใน

หุ่นจาํลอง ที่ใส่อุปกรณ์ applicator ชนิดสแตนเลสสตีล แล้วประเมินคุณภาพของโปรแกรมเอน็ยูมาร์ ด้วยการวัดค่าการ

ลดลงของสิ่งรบกวน (Noise) และค่าเปอร์เซน็ตก์ารเปล่ียนแปลงของสิ่งรบกวน  

จากการศึกษาพบว่า โปรแกรมเอน็ยูมาร์สามารถช่วยลดสิ่งแปลกปลอมโลหะได้ดี ผลจากการทดสอบใน

หุ่นจาํลองพบว่าค่าของสิ่งรบกวนก่อนการใช้โปรแกรมเอน็ยูมาร์อยู่ในช่วง 42.57-55.93 HU ค่าเฉล่ียของสิ่งรบกวนอยู่ที่ 

51.31 HU และเมื่อใช้โปรแกรมเอน็ยูมาร์แล้วค่าของสิ่งรบกวนอยู่ในช่วง 38.49-55.10 HU ค่าเฉล่ียของสิ่งรบกวนอยู่ที่ 

46.62 HU และค่าเปอร์เซน็ต์การเปล่ียนแปลงของสิ่งรบกวนมีค่าลดลงเฉล่ีย 9 เปอร์เซน็ต์ ผลจากการทดสอบในภาพ

ผู้ ป่วยพบว่าค่าของสิ่งรบกวนก่อนการใช้โปรแกรมเอ็นยูมาร์อยู่ในช่วง 19.06-172.77 HU ค่าเฉล่ียของสิ่งรบกวนอยู่ที่ 

75.64 HU และเมื่อใช้โปรแกรมเอน็ยูมาร์แล้วค่าของสิ่งรบกวนอยู่ในช่วง 9.58-68.68 HU ค่าเฉล่ียของสิ่งรบกวนอยู่ที่ 

29.65 HU ซึ่งจะเหน็ได้ว่าโปรแกรมเอน็ยูมาร์สามารถช่วยลดสิ่งรบกวนบนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาได้

ถงึ 52.13 เปอร์เซน็ต ์ 
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โดยผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของค่าสิ่งรบกวน (Noise) ก่อนและหลัง ด้วยการประมวลผลของ

โปรแกรมเอน็ยูมาร์ พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ที่ p = 0.01 จากผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า 

โปรแกรมเอน็ยูมาร์ มีประสทิธภิาพในการลดสิ่งรบกวนได้ดี จากภาพที่ได้ในกรณีที่มีแท่ง applicator ชนิดแสตนเลสสตีล

แท่งเดยีว สามารถลดสิ่งรบกวนได้ดกีว่าในกรณทีี่มแีท่ง applicator ชนิดแสตนเลสสตลีจาํนวน 3 แท่ง ซึ่งยังไม่สามารถลด

ค่าสิ่งรบกวนนั้นได้ทั้งหมด และยังมสีิ่งรบกวนของ applicator ชนิดแสตนเลสสตีลบางส่วนปรากฏอยู่บริเวณด้านนอกแท่ง 

applicator ซึ่งการใช้โปรแกรมเอน็ยูมาร์ทาํให้รูปร่างของเนื้ อเย่ือบริเวณที่อยู่ชิดกบัแท่ง applicator ชนิดแสตนเลสตีลจาก

ภาพไม่มีการผิดเพ้ียนถือเป็นข้อดีที่แตกต่างจากการใช้อัลกอริทึมในการประมาณค่าในแต่ละโปรเจคชัน (Projection 

interpolation algorithm) เนื่องจากภาพที่เกดิจากการใช้อลักอริทึมนี้ ทาํให้เกิดการการผิดเพ้ียนไปของภาพ (John C. 

Roesk, et al., 2003) จากการใช้โปรแกรมเอน็ยูมาร์ สามารถลดสิ่งแปลกปลอมโลหะได้ดี ถึงแม้ว่าแท่ง applicator อยู่

ระหว่างรอยต่อของอากาศกบัเนื้ อเยื่อ ซึ่งแตกต่างจาก O-MAR อลักอริทมึที่มีข้อจาํกดัในการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะใน

บริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างอากาศกบัเนื้ อเย่ือ (Hua Li, et al., 2012) การลดสิ่งแปลกปลอมที่เกดิขึ้นเมื่อใช้โปรแกรม

เอน็ยูมาร์ใช้เวลาเพียง 5 - 10 วินาท ีโดยโปรแกรมที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้ง่าย และนาํมาประยุกต์ใช้กบัคอมพิวเตอร์

ทั่วไป อกีทั้งยังสามารถลดเวลาในการคาํนวณปริมาณรังสขีองนักฟิสกิสจ์ากการกาํหนดค่าซีทนีัมเบอร์ที่ต้องการ (overide) 

จากบริเวณที่มสีิ่งรบกวนได้ 

โดยทั่วไปมกีารใช้อลักอริทมึอื่นๆเพ่ือใช้ในการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ ซึ่งใช้วิธกีารสร้างภาพแบบอเิทอ- เรทฟี 

(Iterative reconstruction) และหนึ่งในเทคนิคเหล่านั้นรู้จักกันในชื่อของอทิเทอเรทฟีดีเบลอริ่ง ( Iterative deblurring) 

(Wang G, et al., 1996 และ Robertson DD,et al., 1997) นอกจากนั้นยังมกีารใช้งานโปรแกรมการลดสิ่งแปลกปลอม 

O-MAR โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพแบบอิทเทอเรทีฟ ในการทดสอบการลดสิ่งแปลกโลหะในผู้ ป่วยโรคมะเรง็ต่อม

ลูกหมากและใส่อวัยวะข้อสะโพกเทยีมโลหะที่เข้ารับการรักษาในทางรังสรัีกษาโดยเทคนิค IMRT พบว่าเมื่อใช้ O-MAR 

สามารถลดสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นจากข้อสะโพกเทียมโลหะบนภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ได้ดีจึงทาํให้แพทย์ทางรังสี

รักษามีความมั่นใจในการกาํหนดขอบเขตอวัยวะเป้าหมายและอวัยวะสาํคัญได้ดียิ่งขึ้น แต่ O-MAR เป็นอัลกอริทึมที่

สามารถใช้ได้เฉพาะเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของย่ีห้อ Phillip และมรีาคาแพงในการตดิตั้ง (Hua Li, et al., 2012)  

จากการทดสอบโปรแกรมเอน็ยูมาร์ พบว่าต้องมีการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพ่ือให้การลดสิ่งแปลกปลอมมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ หากค่าพารามเิตอร์มค่ีาคลาดเคลื่อน อาจส่งผลต่อประสทิธภิาพการลดสิ่งแปลกปลอมได้ อกีทั้งผู้วิจัย

จึงมคีวามคดิในการที่จะพัฒนาอลักอริทมึสาํหรับหาตาํแหน่งสิ่งแปลกปลอมได้โดยอตัโนมตั ิและยังคงประสทิธภิาพในการ

ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะได้ในระดบัที่ด ี

 

สรุปผลการศึกษา 

โปรแกรมเอน็ยูมาร์ที่พัฒนาจากอลักอริทมึ ฐิตพิงศ์ และคณะ สามารถลดสิ่งแปลกปลอมโลหะบนภาพเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์จาํลองการรักษาที่เกดิขึ้นในกรณีที่ผู้ ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยการใส่แร่ที่ใส่ Applicator ชนิด สแตนเลสสตีล

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และยังสามารถนาํโปรแกรมเอน็ยูมาร์ไปใช้ในการประมวลผลภาพที่มีสิ่งแปลกปลอมในส่วนอื่นได้ 

แต่ต้องระมดัระวังการเลือกค่าพารามเิตอร์ที่เหมาะสมต่อภาพนั้นๆ เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพในการใช้งานได้สงูสดุ 
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บทคดัย่อ 

โรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะเป็นโรคที่พบได้บ่อยความรนุแรงของการติดเช้ือแต่ละรายมีความแตกต่างกัน จากข้อมูลทางสถิติพบว่า

เช้ือสาเหตุส่วนใหญ่เป็นเช้ือแบคทเีรียแกรมลบ
2
และมักดื้ อต่อยาหลายชนิด การเลือกยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมจึงมีความสาํคัญเป็นอย่าง

มากวัตถุประสงค์การวิจัยนี้ เพ่ือหารปูแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทเีรียแกรมลบที่แยกได้จากปัสสาวะจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์โดยการ

ทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพโดยวิธีวางแผ่นยาทดสอบผลการแยกแบคทีเรียแกรมลบจากปัสสาวะพบว่า แบคทีเรียทีแกรมลบ  548 

isolatesสามอันดับแรกที่แยกได้เป็นเช้ือ Escherichia coliเช้ือKlebsiellapneumoniaeเช้ือPseudomonas aeruginosaเท่ากับ 69.7%, 12.9% 

และ 7.1% ตามลาํดับ และเป็น Multidrug resistance(MDR) เท่ากบั 25.39%, 21.12%และ48.71%ตามลาํดับสรปุได้ว่าแบคทเีรียแกรมลบ

ที่แยกได้จากการเพาะเช้ือปัสสาวะมากที่สดุได้แก่เช้ือ E. coli และเป็น MDR ดังนั้นควรมีการเฝ้าระวังเช้ือ E. Coli ที่เป็น MDR ในอนาคต 

 

ค าส าคญั: รปูแบบการดื้อยาต้านจุลชีพ  แบคทเีรียแกรมลบ  การเพาะเช้ือปัสสาวะ 

 

Abstract 

Urinary tract infection is the most common bacterial infection in humans. The resulting of statistical data showed that the 

most common cause infection is Gram-Negative bacteria and often resistant to many drugs. The severity of infection is diverse so the 

choice of antimicrobial drugs for treatment is a considerable importance.The objective of this research was to discover the 

antimicrobial drug resistance pattern of gram negative bacteriaisolated from urine culture from Phetchabun Hospital. Disk diffusion 

method was used for the drug susceptibility testing. The result showed that 548isolates of gram negative bacteria consisted of 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa with 69.7%, 12.9% และ 7.1%, respectively, and multidrug 

resistance (MDR) with 25.39%, 21.12%และ48.71%, respectively. In conclusion, the most gram negative bacteriaisolated from 

urine culture and MDR were E. coli. In the future, the E. coliwith MDR will be surveillance. 

 

Keywords: antimicrobial drug resistance pattern, gram negative bacteria, urine culture  

 

บทน า 

 โรคตดิเชื้อทางเดนิปัสสาวะเป็นโรคตดิเชื้อที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในผู้หญิงแต่การวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องกลับถูก

มองข้ามไปเนื่องจากผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการที่แสดงไม่มีความสัมพันธ์กับโรคหรือบางคร้ังอาการที่ปรากฏไม่มี

ความสมัพันธก์บัการตดิเชื้อในระบบนี้ความรุนแรงของการติดเชื้ อในแต่ละรายมีความแตกต่างกนัในบางรายอาจมีอาการ

เพียงเลก็น้อยไม่มคีวามจาํเป็นต้องใช้ยาต้านจุลชีพหรือสามารถรักษาได้ด้วยยาต้านจุลชีพชนิดรับประทาน ในบางรายที่ไป
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พบแพทย์อาจมคีวามรนุแรงของโรคการติดเชื้ อลุกลามจนทาํให้มีการติดเชื้ อที่เนื้ อไตก่อให้เกดิโรคไตและกรวยไตอกัเสบ

แบบเฉียบพลันหรือแบบเรื้อรังได้ ต้องเข้าพักรักษาตวัในโรงพยาบาลเพ่ือรับยาต้านจุลชีพชนิดฉีด ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

มากมีการติดเชื้ อในกระแสเลือดหรือเกดิภาวะ Septic shockร่วมด้วย ดังนั้นการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องและการเลือกยา

ต้านจุลชีพสาํหรับผู้ ป่วยแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมสามารถครอบคลุมเชื้ อก่อโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่มได้จึงมีความสาํคัญ

เป็นอย่างมากเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้ อรุนแรงลุกลามมากขึ้ น
(1)

วิธีที่สามารถวินิจฉัยการติดเชื้ อในระบบ

ทางเดินปัสสาวะได้อย่างถูกต้องและแน่นอนต้องอาศัยการเพาะเชื้ อจุลชีพที่เป็นสาเหตุจากปัสสาวะของผู้ป่วย
(1,2)

เชื้ อก่อ

โรคที่เป็นสาเหตุอันดับต้นๆได้แก่แบคทีเรียแกรมลบและข้อมูลจากโครงการเฝ้าระวังเชื้ อดื้ อยาต้านจุลชีพ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์สาธารณสขุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าแบคทเีรียแกรมลบมีแนวโน้มการดื้อต่อยาต้านจุลชีพมากขึ้น

การทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพเพ่ือหารปูแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทเีรียแกรมลบจึงมีความสาํคัญใน

การเลือกใช้ยาเพ่ือการรักษาของแพทย์อย่างถูกต้องทาํให้การตดิเชื้อไม่ลุกลามผู้ ป่วยหายจากภาวะโรคติดเชื้ อและเป็นการ

ป้องกันการดื้ อยาของเชื้ อได้อีกทางหนึ่งด้วยในปัจจุบันมีการจําแนกรูปแบบการดื้ อยาออกเป็น Multidrug resistance 

(MDR) คือ เชื้ อดื้อยา 3 กลุ่มขึ้นไปใน 5 กลุ่ม ได้แก่ Aminoglycosides, Cabapenems, Cephalosporins, Penicillins/ 

Beta-lactamase inhibitor และ Quinolones เชื้ อดื้ อยาExtream drug resistance(XDR) คือ ดื้ อยาทุกกลุ่มยกเว้น 

Polymyxins และ Glycylcycline เชื้ อดื้ อยา Pandrug resistance (PDR) คือดื้ อยาทุกกลุ่มรวม Polymyxins และ 

Glycylcycline ด้วย
11 

 

วตัถุประสงค ์

เพ่ือหารปูแบบการดื้อยาต้านจุลชีพMultidrug resistance(MDR)ของแบคทเีรียแกรมลบที่แยกได้จากปัสสาวะ 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. การเพาะแบคทเีรียแกรมลบจากปัสสาวะ
(3)

 

เกบ็ตัวอย่างเชื้ อจากปัสสาวะช่วงกลางและปัสสาวะจากสายสวนส่งเพาะเชื้ อที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก 

กลุ่มงานพยาธวิิทยาคลินิก โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ.2555 โดยไม่ซํา้

ผู้ ป่วย ทาํการเพาะเลี้ ยงใน Sheep blood agar และ MacConkey agar โดยวิธลีูปมาตรฐาน (Calibrated-loopmethod) 

นาํเข้าตู้อบเพาะเชื้อที่อณุหภมู ิ35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 18 ถงึ 24 ชั่วโมงนับจาํนวนโคโลนีของแบคทเีรียแกรมลบและ

คาํนวณเป็นจาํนวนโคโลนีต่อมิลลิลิตร (colony forming unit per milliliter, cfu/ml.) โดยปัสสาวะจากช่วงกลางจะมีค่า

นัยยะสาํคญัตั้งแต่ 10
5
cfu/ml. และปัสสาวะจากสายสวนจะมีค่านัยยะสาํคัญตั้งแต่ 10

4
cfu/ml. พิสจูน์ชนิดแบคทเีรียแก

รมลบโดยทาํการทดสอบทางชีวเคมไีด้แก่การทดสอบTriple Sugar Iron (TSI)การทดสอบ Motile-Indole-Lysine(MIL) 

การทดสอบ Urea- hydrolysis testการทดสอบ Citrate utilization testการทดสอบMalonatetestและ การทดสอบ 

Oxidation-Fermentation (O/F) Test 

2. การทดสอบหารปูแบบการดื้อยาต้านจุลชีพ
(4)

 

การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพโดยวิธวีางแผ่นยาทดสอบ (Disc diffusion method) ของKirby-Bauer โดย

นาํเชื้อที่ต้องการทดสอบ3ถงึ5 โคโลนีใส่ลงใน Tryptic soy broth นาํเข้าตู้อบที่ 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ถงึ 2 ชั่วโมง
(1,5)

 นาํมาปรับความขุ่นให้ได้เท่ากบั 0.5 McFarlandstandard จากนั้นใช้ไม้พันสาํลีปราศจากเชื้อจุ่มเชื้อในหลอดปรับความ

ขุ่นแล้วบดิให้หมาดๆ แล้วนาํมาป้ายลงบน Muller Hinton agar ให้เป็น 3 ระนาบ แล้ววางแผ่นยาที่ต้องการทดสอบตาม

ตารางที่ 4และกดเบาๆเพ่ือให้แผ่นยาแนบตดิทิ้งไว้ 15 นาทแีละนาํเข้าตู้อบเพาะเชื้อที่ 35 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 16 ถึง

18 ชั่วโมง อ่านผลการทดสอบโดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสรอบแผ่นยาที่ไม่มีเชื้ อเจริญขึ้น(Inhibition zone) หน่วย

เป็นมลิลิเมตรและแปลผลการทดสอบตามคู่มอืมาตรฐานClinical Laboratory Standards Instituteปี ค.ศ.2012 

รปูแบบการดื้อยาต้านจุลชีพ
(6,7)

จัดเป็นMultidrug Resistance (MDR) โดยเป็นเชื้ อดื้อยาตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปและ

Non-Multidrug Resistance (Non-MDR) โดยเป็นเชื้ อดื้อยา 1 ถงึ 2 กลุ่ม  
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ตารางที่ 1 ชนิดของยาต้านจุลชีพที่ใช้ในการทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ 

กลุ่มของยาต้านจุลชีพ ชนิดยา 

Penicillins Ampicillin   

Penicillins/Beta-lactamase inhibitor Amoxcillin/Clavulanic acid, Cefoperazone/Sulbactam 

 Piperacillin/Tazobactam 

Cephalosporins Cefazolin, Cefotaxime, Ceftazidime 

 

Cabapenems Ertapenem, Imipenem, Meropenem 

 

Quinolones Ciprofloxacin, Levofloxacin, Norfloxacin 

 

Aminoglycosides Amikacin, Gentamicin 

    

Polymyxins Colistin 

Phosphonic acids Fosfomycin 

Glycylcycline Tigecycline 

Sulfonamides   Sulfamethoxazole/Trimethoprim 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการแยกแบคทเีรียแกรมลบจากปัสสาวะ 

ผลการแยกแบคทีเรียแกรมลบจากปัสสาวะแสดงดังตารางที่ 2 พบว่า จากแบคทีเรียแกรมลบทั้งหมด 548  

ไอโซเลต แบคทเีรียทแีกรมลบสามอนัดับแรกที่แยกได้โดยอนัดับหนึ่งเป็นเชื้ อ Escherichia coli จาํนวน 382 ไอโซเลต 

คดิเป็น69.7% อนัดบัสองเป็นเชื้อ Klebsiella pneumoniae จาํนวน 71 ไอโซเลต คดิเป็น 12.9% และอนัดับสามเป็นเชื้ อ 

Pseudomonas aeruginosa จาํนวน39 ไอโซเลต คดิเป็น 7.1% และแบคทเีรียแกรมลบอื่นๆ จาํนวน 56 ไอโซเลต คิดเป็น 

10.3% 

 

ตารางที่ 2 ผลการแยกแบคทเีรียแกรมลบจากปัสสาวะ 

ชนิดแบคทเีรียแกรมลบ              จาํนวนไอโซเลต    เปอร์เซน็ต์  

Escherichia coli 382        69.7 

Klebsiella pneumoniae 71        12.9 

Pseudomonas aeruginosa 39        7.1 

แบคทเีรียแกรมลบอื่นๆ                         56            10.3 

ทั้งหมด                               548            100 

 

2. การทดสอบหารปูแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทเีรียแกรมลบ 

ผลการทดสอบหารปูแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทเีรียแกรมลบที่แยกได้จากจากปัสสาวะแสดงดังตารางที่ 

3 พบว่าเชื้ อ E. coli เป็นMDR จาํนวน 97 ไอโซเลต จากทั้งหมด 382 ไอโซเลต คิดเป็น 25.39% และ Non-MDR 

จาํนวน 285 ไอโซเลต คดิเป็น 74.61%  

เชื้ อ K.pneumoniae เป็น MDR จาํนวน 15 ไอโซเลต จากทั้งหมด 71 ไอโซเลต คิดเป็น 21.12% และ Non-

MDR จาํนวน 56 ไอโซเลต คดิเป็น 78.88%  

เชื้ อ P. aeruginosa เป็น MDR จาํนวน 19 ไอโซเลต จากทั้งหมด 39 ไอโซเลต คิดเป็น 48.71% และ Non-

MDR จาํนวน 20 ไอโซเลต คดิเป็น 51.29%  
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ตารางที่ 3 รปูแบบการดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทเีรียแกรมลบ 
 

รปูแบบการดื้อยาต้านจุลชีพ E. coli* K. peumoniae* P. aeruginosa*  

MDR 97 (25.39%) 15 (21.12%) 19 (48.71%) 

Non-MDR 285 (74.61%) 56 (78.88%) 20 (51.29%) 

ทั้งหมด 382 (69.7%) 71 (12.9%) 39 (7.1%) 

* = จาํนวนไอโซเลต (เปอร์เซน็ต์จากไอโซเลตทั้งหมด) 

 

ตารางที่ 4 เปอร์เซนต์ผลการทดสอบความไวเช้ือ MDR ต่อยาต้านจุลชีพ 
 

ชนิดยา E. coli K. peumoniae P. aeruginosa  

Ampicillin 0(97) 0(15) - 

Amoxicillin/clavulanic 5 (96) 0 (15) - 

Cefazolin 0 (97) 0 (15) - 

Cefotaxime 39 (97) 0 (15) - 

Ceftazidime 7 (97) 0 (15) 0 (19) 

Cefoperazone/sulbactam 39 (97) 13 (15) 0 (18) 

Ertapenem 100 (97) 100 (15) - 

Imipenem 100 (97) 100 (15) 11 (19) 

Meropenem 100 (97) 100 (15) 6 (11) 

Piperacillin/tazobactam 55 (97) 20 (15) 6 (18) 

Ciprofloxin - - 0 (3) 

Levofloxacin - - 0 (17) 

Norfloxacin 0 (97) 0 (15) 8 (18) 

Amikacin 92 (97) 100 (15) 6 (18) 

Gentamicin 1 (96) 0 (15) 0 (19) 

Colistin - - 100 (5) 

Fosfomycin 94 (97) 100 (15) - 

Tigecycline 96 (84) 50 (15) 0 (4)  

Sulfamethoxazole/Trimethoprim 13 (97) 7 (15)  - 

*() แสดงจาํนวน isolate 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการเพาะเชื้ อปัสสาวะที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์

ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2555 พบว่าแบคทเีรียแกรมลบที่แยกส่วนใหญ่ได้เป็นเชื้อสาเหตขุอง

โรคตดิเชื้อระบบทางเดนิปัสสาวะซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาอื่นๆ
(8,9)

แบคทเีรียแกรมลบที่แยกได้มากที่สดุเป็นอนัดับหนึ่ง

ได้แก่เชื้ อ E. coli จํานวน 382 ไอโซเลต จากทั้งหมด 548 ไอโซเลตคิดเป็น 69.7% สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Kahlmeter และคณะ
(8)

ซึ่งทาํการเพาะเชื้ อจากปัสสาวะพบว่าแยกได้เป็นเชื้ อ E. coliจาํนวน 486 ไอโซเลต จากทั้งหมด 

908 ไอโซเลต คดิเป็น 53.52% และ Manjunathและคณะ
(9)

เพาะเชื้อจากปัสสาวะผู้ป่วยโรคตดิเชื้อระบบทางเดนิปัสสาวะ

พบเชื้อ E. coliจาํนวน 3,760 ไอโซเลต จากทั้งหมด 6,350 ไอโซเลต คดิเป็น 59.21%  

รูปแบบการดื้ อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรียแกรมลบ ได้แก่ เชื้ อ E. coliเชื้ อ K. pneumoniae และเชื้อ P. 

aeruginosa พบเป็นMDR สอดคล้องกับงานวิจัยของManjunathและคณะ
(9)

ซึ่งพบว่ารูปแบบการดื้ อยาต้านจุลชีพของ

แบคทเีรียใน Enterobacteriaceae และ Pseudomonas spp. เป็น MDR ได้ 

เชื้ อ K. pneumonia เป็น MDR จาํนวน 15 ไอโซเลต จากทั้งหมด 71 ไอโซเลต คิดเป็น 21.12%และเชื้ อ P. 

aeruginosa เป็น MDR จาํนวน 19 ไอโซเลต จากทั้งหมด 39 ไอโซเลต คิดเป็น 48.71%ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ
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Baralและคณะ
(10)

ซึ่งพบว่าเชื้ อ K. pneumonia เป็น MDR จาํนวน 1 ไอโซเลต จากทั้งหมด 219 ไอโซเลต คิดเป็น 

0.46%และเชื้อ P. aeruginosa เป็น MDR จาํนวน 1 ไอโซเลต จากทั้งหมด 219 ไอโซเลต คดิเป็น 0.91%ตามลาํดบั 

 เชื้ อ E. coli เป็น MDR จาํนวน 97 ไอโซเลต จากทั้งหมด 382 ไอโซเลต คิดเป็น 25.39% สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Baral และคณะ
(10)

ซึ่งพบว่าเชื้อ E. coli เป็น MDR จาํนวน 68 ไอโซเลต จากทั้งหมด 219 ไอโซเลต คดิเป็น 

31.05% 

 จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการดื้ อยา MDR ของเชื้ อแบคทีเรียแกรมลบ คือ มีการดื้ อยาร่วมกันในกลุ่ม 

Penicillins/Beta-lactamase inhibitor, Cephalosporins, Quinolones, Sulfonamides และ Aminoglycosides ทั้งนี้  ยาก

ลุ่ม Quinolones ให้ผลการทดสอบความไวของยาเป็นดื้อ 100% อาจเป็นเพราะยา Quinolones เป็นยาใช้รักษาโรคติดเชื้ อ

ทางเดนิปัสสาวะซึ่งถูกนาํมาใช้เป็นอนัดบัแรกในหารรักษาเชื้อจึงดื้อต่อยากลุ่มนี้มากสดุ 

 

สรุปผลการศึกษา 

แบคทเีรียแกรมลบที่แยกได้จากการเพาะเชื้ อปัสสาวะมีรูปแบบการดื้อยา MDR มากที่สดุ ได้แก่ P. aeruginosa 

(48.71%) และเชื้ อแบคทเีรียแกรมลบที่แยกได้มากสดุ ได้แก่ E. coli กลุ่มยาที่เชื้ อดื้อมากสดุ ได้แก่ กลุ่ม Quinolones, 

Cephalosporins และ Aminoglycosides ตามลาํดบั 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลัง

เรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดีย; (3) เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง 

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ปี

การศกึษา 2557 จ านวน 12 คน ซ่ึงได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อสมการเชิง

เส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแบบสอบถามความพึง

พอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสทิธภิาพ และสถิติทดสอบทแีบบไม่อสิระ (t-test Dependent) 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการสร้างและหาประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมการการเรียนรู้ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  การ

ประเมินความเหมาะสมของผู้เช่ียวชาญมีความคิดเหน็ว่า มีความเหมาะสมในระดับมากโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และหาประสทิธภิาพกบั 12 

คน มีประสทิธิภาพเท่ากับ 77.08/75.28 ตามล าดับ ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 (2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ 

 

ค าส าคญั: ชุดกจิกรรมการเรียนรู้  อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

Abstract 

This research was aimed to create and examine the efficiency of the learning activity package on linear inequality in one 

variable for Mathayomsuksa 3 students with the criteria of 75/75 and to compare the mathematics achievement before and after 

studying. The sample was 12 Mathayomsuksa 3 students taking mathematics in the first semester of the academic year 2014 

selected through purposive random sampling. The tools were 1) the learning activity package on linear inequality in one variable for 

Mathayomsuksa 3 students. 2) the mathematics test and 3) the satisfaction questionnaire. The data obtained were analyzed for 

arithmetic mean, standard deviation, the efficiency of the package, and t-test Dependent.  

 The findings were as follow; 

 1) The efficiency of learning activity package on linear inequality in one variable for Mathayomsuksa 3 students was 

77.08/75.28 which was upper than the criteria. 

 2) After studying, the mathematics achievement was higher than before studying at the statistical significant level of .01 

 3) The learning activity package satisfied the Mathayomsuksa 3 students at the high very much. 

 

Keywords: Learning activity package, One variable linear inequality 
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บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตราที่ 81 ระบุให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

แห่งชาติ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2542 จึงมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาได้ก าหนด

หลักเกณฑส์ าคัญทางการศึกษาที่เป็นกรอบการปฏิรูปการศึกษาไว้ ซึ่งสาระส าคัญในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542 มาตรา 22 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 

และถอืว่าผู้เรียนมคีวามส าคญัที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเตม็

ศักยภาพ ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 64 กล่าวว่า รัฐต้องส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มกีารผลิต พัฒนาแบบเรียน หนังสอืวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ต ารา วัสดุอุปกรณ์ และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา และมาตรา 65 ให้มกีารพัฒนาบุคคลทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือให้มคีวามรู้  ความสามารถ 

และทกัษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มคีุณภาพและประสทิธภิาพ ดงันั้น เพ่ือให้สอดคล้องกบัสาระใน
พระราชบญัญัตกิารศึกษาดงักล่าว ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษาจึงหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการ

จัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั หรือเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child-Centered) 

 กระทรวงศึกษาธกิารได้ตระหนักถงึความส าคญัและความจ าเป็นเร่งด่วนในการขบัเคล่ือนการปฏริปูการศึกษา ใน

ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) จึงมีนโยบายในการปฏริูปการศึกษาที่เด่นชัดซึ่งครูยุคใหม่ทุกคนควรรู้  วิสยัทศัน์ คน

ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  เป้าหมาย ภายในปี 2561 มีการปฏริูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

ประเดน็หลักของเป้าหมายปฏริูปการศึกษา 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2. เพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถงึและมคีุณภาพ 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและ

จัดการศึกษา กรอบแนวทางในการปฏริูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 2. 

พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ใหม่ 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

(สคุนธ ์สนิธพานนทแ์ละคณะ, 2554, หน้า 5) 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี

เหตผุล เป็นระบบ มแีบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณไ์ด้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ ์วางแผน 

ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือใน

การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ(กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551,หน้า 1) กจิกรรมการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์กค็วรได้รับการพัฒนาโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เพราะหากครูผู้สอนได้จัดกจิกรรมโดยให้

ผู้เรียนได้ลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเองกจ็ะเกดิการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่งผลให้ผู้เรียนเกดิความรู้ที่คงทน และผู้ เรียน

จะรู้ แจ้งในเรื่องนั้นๆ โดยการน าเอานวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน

คณติศาสตร ์จะท าให้เกดิการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพและประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น ตามที่กล่าวไว้ในการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 มาตรา 65 

 จากรายงานผลการทดสอบระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประจ าปี

พุทธศักราช 2556 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับที่ 5 – ค่าสถิติระดับโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) แยกตาม

สาระการเรียนรู้  พบว่าคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ต ่ากว่าคะแนนเฉล่ีย

ระดบัประเทศ หนึ่งในนั้นคอื สาระที่ 4 พีชคณติ จากการสอบถามครผูู้สอนวิชาคณติศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นและ

ประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยที่ผ่านมา พบว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน ครูผู้สอนจะเน้น

ผู้สอนเป็นส าคญัมากกว่าเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั จึงเป็นสาเหตทุี่ท  าให้ผู้เรียนขาดทกัษะในการพัฒนาความคิด ไม่กล้าแสดง

ความคดิของตนเอง ท าให้ผู้เรียนขาดทกัษะกระบวนการคดิ  

 การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยังเกดิปัญหามากมาย เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นนามธรรม นิยมใช้วิธีการ

สอนแบบอธิบาย จึงเน้นการเรียนการสอนแบบท่องจ า ในส่วนของครูผู้สอนนั้นพบว่า ไม่มีสื่อการเรียนการสอนวิชา
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คณิตศาสตร์ที่ดี ในส่วนของผู้ เรียน พบว่า ผู้ เรียนเรียนแล้วเข้าใจยาก ขาดทักษะกระบวนการคิดค านวณ ส่งผลให้

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ต ่า 
 สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น  ครูผู้สอนควรที่จะเลือกวิธีการสอน

แบบต่างๆ มาใช้ในการสอนให้เหมาะสมกับเนื้ อหา ดังนั้น ครูผู้สอนต้องพยายามฝึกฝนหาความรู้หาความรู้  เทคนิค 

วิธกีารสอนแบบต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรงุใช้ได้อย่างเหมาะสม ครคูณติศาสตร์ที่ดจีะต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ 

เพ่ือที่จะได้ปรับปรงุการเรียนการสอนให้ดย่ิีงขึ้น 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้บรรจุสื่อการสอนไว้ในกิจกรรมแต่ละชุด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  

ทกัษะ กระบวนการคดิอย่างคณติศาสตร์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกดิคุณลักษณะอนัพึงประสงคใ์นส่วนของความรับผิดชอบ

งานของตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองและความซื่อสตัย์ โดยผ่านกระบวนการการท างานรายบุคคลและกลุ่ม นอกจากนี้ ชุด

กจิกรรมการเรียนรู้ยังเอื้อต่อการพัฒนาความคดิ การฝึกปฏบิตักิจิกรรม อนัน าไปสู่การค้นพบองค์ความรู้ ด้วยตนเอง จาก

ปัญหาและเหตดุงักล่าว ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจที่จะสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือเป็นการพัฒนาทกัษะความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ที่จะช่วยให้นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร์สงูขึ้น และไม่ให้ผู้เรียนเกดิความเบื่อหน่ายที่จะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อกีทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการ

แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ผู้ สอนสามารถน าไปสอนในชั้นเรียนได้ในกรณีที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ขาด

ประสบการณ์และเทคนิคในการสอน โดยอาศัยค าแนะน าจากคู่มือในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ซึ่งจะช่วยให้ครูมี

ทางเลือกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อีกทางหนึ่ง  เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสทิธภิาพสงูขึ้นต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้  มวีัตถุประสงคห์ลัก เพ่ือพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว ส าหรับ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยมวีัตถุประสงคเ์ฉพาะ ดงันี้ 

1. เพ่ือสร้างและหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว ส าหรับนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75  

2. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เรื่อง 

อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มต่ีอชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีว ส าหรับ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  ผู้วิจัยได้ด าเนนิการศึกษาตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมขีั้นตอน

การด าเนนิการวิจัยและวิธกีารในการด าเนนิการ 3 ขั้นตอน ดงันี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การสรา้งและตรวจสอบประสิทธิภาพชดุกิจกรรมการเรียนรู ้เร่ือง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว ส าหรบั

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
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1. แหล่งข้อมูล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกจิกรรม 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

คณติศาสตร์  3  คน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

ภาษาไทย  1  คน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล   

3  คน 

ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบ

ประสทิธภิาพแบบเดี่ยว 

ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบ

ประสทิธภิาพแบบกลุ่มเลก็ 

ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบ

ประสทิธภิาพแบบกลุ่มใหญ่

(ภาคสนาม) 

นักเรียนโรงเรียนบ้านศรี

ศรัทธามติรภาพที่ 176 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3 

นักเรียนโรงเรียน 

อนุบาลบงึนาราง(ห้วยแก้ว) 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3 

นักเรียนที่มผีลการเรียนสงู 

ปานกลางและต ่า  

อย่างละ  1 คน 

นักเรียนที่มผีลการเรียนสงู 

ปานกลางและต ่า  

อย่างละ  2  คน 

นักเรียนที่มผีลการเรียนสงู 

ปานกลางและต ่า  

อย่างละ  4 คน 

นักเรียนโรงเรียนบ้านศรี

ศรัทธามติรภาพที่ 176 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3 
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2. การสร้างและตรวจสอบประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 

 
 สื่อส าหรับชุดกจิกรรม ประกอบด้วย เนื้อหา อธบิายความรู้ให้กบันักเรียน กจิกรรมเป็นส่วนที่ก  าหนดให้นักเรียน

ได้ปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้  และแบบฝึกหัดและใบงาน เป็นส่วนที่ก  าหนดให้นักเรียนได้ปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่

จุดมุ่งหมาย 

แบบทดสอบส าหรับการประเมนิผล เป็นส่วนที่นักเรียนได้ประเมนิผลความรู้ความสามารถของตนเองจากการท า

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 

- น าชุดกจิกรรมเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน าในส่วนที่ยังบกพร่องและน ามาปรับปรงุแก้ไข 

 - น าชุดกจิกรรมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณติศาสตร์และด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 7 ท่าน ประเมิน

ความเหมาะสมของชุดกจิกรรมการ 

- น าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ น าไปปรับปรงุแก้ไขชุดกจิกรรม 

 - การด าเนินการตรวจสอบประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม 

 การตรวจสอบประสทิธภิาพแบบเดี่ยว น าชุดกจิกรรมไปทดลองกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3 คน 

เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา เนื้อหา และการใช้เวลาในการศึกษาแล้วน าข้อบกพร่องมาปรับปรงุแก้ไข 

การตรวจสอบหาประสทิธภิาพแบบกลุ่มเลก็ น าชุดกจิกรรมไปหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์75/75 กบันักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 6 คน เกบ็คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและเกบ็คะแนนจากการท าแบบทดสอบ

วัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์หลังเรียน แล้วน าไปหาค่าเฉล่ียเปรียบเทยีบกบัเกณฑท์ี่ตั้งไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบนัเกี่ยวกบัการสอนคณติศาสตร์ 

ส ารวจปัญหาการสอนคณติศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  3 

คดัเลือกเนื้อหาที่มปัีญหาต่อการเรียนของนักเรียน 

สร้างชุดกจิกรรม 

ชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้ที่  1 

ชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้ที่  2 

ชุดกจิกรรมการ

เรียนรู้ที่  3 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 

วิเคราะห์หลักสตูรการสอนคณติศาสตร์เรื่อง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว 
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การตรวจสอบประสทิธภิาพแบบกลุ่มใหญ่ (ภาคสนาม)น าชุดกจิกรรมไปตรวจสอบหาประสทิธภิาพตามเกณฑ์ 

75/75 กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 12 คนเกบ็คะแนนจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและเกบ็คะแนน

จากแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์หลังเรียน แล้วน าไปหาค่าเฉล่ียเปรียบเทยีบกบัเกณฑท์ี่ตั้งไว้ 

3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

แบบประเมนิความเหมาะสมของกจิกรรมการเรียนรู้  เพ่ือสอบถามความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญที่มต่ีอชุดกจิกรรม 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ  

4. วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล  

- เกบ็ข้อมูลเกี่ยวกบัการประเมนิความเหมาะสมของชุดกจิกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 

- การเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกบัการตรวจสอบประสทิธภิาพของชุดกจิกรรม  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

- การประเมินความเหมาะสมของชุดกจิกรรมโดยหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วแปลผลเฉล่ียเป็น

ระดบัความเหมาะสม ผลการประเมนิความเหมาะสมของชุดกจิกรรมพบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

โดยมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 3.98 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 

- การตรวจสอบประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน

ด้วยชุดกจิกรรม ( 1E ) และค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ( 2E ) 

ขั้นตอนท่ี 2 การใชช้ดุกิจจกรมการเรียนรู ้เร่ือง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียวส าหรบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

1. แหล่งข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) อ าเภอบึงนาราง จังหวัด

พิจิตร สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 12 คนซึ่งได้มาโดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. แบบแผนการวิจัย 

ในการทดลองใช้ชุดกจิกรรมใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดยีวทดสอบก่อนและหลัง  

3. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 3 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวัดตวัแปร คอื แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการเชิง

เส้นตวัแปรเดยีว ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 

4. วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือเป็นคะแนนก่อนเรียน 

จัดกจิกรรมการเรียนการสอนด้วยชุดกจิกรรมจ านวน 10 คร้ัง คร้ังละ 1 ชั่วโมง 

เมื่อด าเนินการทดลองเสรจ็แล้ว ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

เพ่ือน ามาเป็นคะแนนหลังเรียน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกจิกรรมด้วยสถิติทดสอบทแีบบไม่อสิระ 

(t-test Dependent) 

ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 

ส าหรบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

1. แหล่งข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 

จ านวน 12 คน  
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2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มต่ีอชุดกจิกรรม 

ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ  

1. ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. ก าหนดประเดน็เนื้อหาที่ต้องการสอบถามความพึงพอใจ 

3. จัดท าร่างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มต่ีอชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ตามประเดน็เนื้อหาที่ก  าหนดเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ของลิเคริ์ท (Likert) ได้แก่ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สดุ  

4. น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมในด้านการใช้ภาษาของ

แบบสอบถามความพึงพอใจเพ่ือน ามาปรับปรงุแก้ไข 

5. ปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหา ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.57 - 1.00  

6. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกจิกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัว

แปรเดยีว ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ฉบบัสมบูรณเ์พ่ือใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลต่อไป 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

หลังจากการทดลองใช้ชุดกจิกรรมแล้วผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกจิกรรม

น าแบบสอบถามความพึงพอใจมาตรวจนับคะแนนเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมโดยหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วแปลผล

ค่าเฉล่ียเป็นระดบัความเหมาะสมโดยใช้เกณฑด์งันี้  

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสมมากที่สดุ 

ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสมมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสมปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสมน้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถงึ  มคีวามเหมาะสมน้อยที่สดุ 

5. สถติทิี่ใช้ในการวิจัย 

ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

ขั้นตอนท่ี 1 ผลการสรา้งและตรวจสอบประสิทธิภาพของชดุกิจกรรม 

1. ผลการสร้างชุดกจิกรรมจ านวน 3 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้   

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว  เวลา 2  ชั่วโมง 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว เวลา 5  ชั่วโมง 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว เวลา 3  ชั่วโมง 

2. ผลการตรวจสอบประสทิธภิาพด้านความเหมาะสมของชุดกจิกรรมตามความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 

คน ผลการประเมนิความเหมาะสมในองคป์ระกอบต่าง ๆ ของชุดกจิกรรม โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 
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3. ผลการตรวจสอบประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมตามเกณฑ ์75/75 ผลปรากฏดงัตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบว่าชุดกิจกรรมกับนักเรียน 6 คนมีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 76.02 และมีประสิทธิภาพของ

ผลลัพธเ์ท่ากบั 76.67 แสดงว่าชุดกจิกรรมการเรียนรู้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 76.02/76.67 ผ่านเกณฑท์ี่ตั้งไว้ 

ชุดกจิกรรมกบันักเรียน 12 คน ตามเกณฑ ์75/75 ผลปรากฏดงัตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในภาพรวมมปีระสทิธภิาพของกระบวนการเท่ากบั 77.08 และมปีระสทิธภิาพของผลลัพธเ์ท่ากบั 75.28 แสดง

ว่าชุดกจิกรรมการเรียนรู้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 77.08/75.28 ซึ่งผ่านเกณฑท์ี่ตั้งไว้ 

ขั้นตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัการเรียนดว้ยชดุกิจกรรม 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพบว่า 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 3 สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 

ขั้นตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชดุกิจกรรม 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกจิกรรมพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ด้วยชุด

กจิกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 4.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.63 

 

ผลการศึกษา 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 3 ดงันี้  

1.  การสร้างและตรวจสอบประสิทธภิาพของชุดกจิกรรมการการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยการหาค่าความเหมาะสมขององคป์ระกอบต่าง ๆ ของชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ด้วย

ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) หาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้  โดยหาค่า 21 / EE  และ

พิจารณาตามเกณฑ ์75/75 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียในการท าแบบฝึกหัดระหว่าง

เรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียในการท าแบบทดสอบหลังเรียน

ด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ชุดที่  1 ชุดที่  2 ชุดที่  3 
75.56 

75.56 75.85 76.67 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ  =  76.02 ประสทิธภิาพของผลลัพธ ์  =  76.67 

21 / EE   76.02/76.67 

 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียในการท าแบบฝึกหัด

ระหว่างเรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียในการท าแบบทดสอบหลังเรียนด้วย

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 

ชุดที่  1 ชุดที่  2 ชุดที่  3 
75.28 

78.33 77.92 75.00 

ประสทิธภิาพของกระบวนการ  =  77.08 ประสทิธภิาพของผลลัพธ ์  =  75.28 

21 / EE   77.08/75.28 
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2. ผลการใช้ชุดกจิกรรมการการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุด

กจิกรรมการเรียนรู้  ด้วยค่าสถติทิดสอบทแีบบไม่อสิระ (t-test Dependent)  
3. การประเมนิชุดกจิกรรมการการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ..DS ) น าค่าเฉล่ียที่ได้เปรียบเทียบกับ

เกณฑแ์ละแปรผล 

 สรปุผลการวิจัย 

 การพัฒนาชุดกิจกรรมการการเรียนรู้  เรื่ อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 3 สรปุผลได้ดงันี้  

1. ผลการสร้างและตรวจสอบประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จากการประเมนิความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีความคิดเหน็ว่าชุด

กจิกรรมการการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มคีวามเหมาะสมในระดับ

มากโดยมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 4.13 และตรวจสอบประสทิธภิาพกบันักเรียนจ านวน 6 คน และ 12 คน มีประสทิธภิาพเท่ากบั 

76.02/76.67 และ77.08/75.28 ตามล าดบั ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์75/75 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01  

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มต่ีอชุดกจิกรรมการการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว 

ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าในภาพรวมนักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

  จากผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้น ามาอภิปรายผล ดงันี้  

1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3 ชุด โดยพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆ ของชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้  ผลการพิจารณาความเหมาะสมมากในทุกด้านตั้งแต่ด้านค าชี้ แจงประกอบการใช้ชุดกิจกรรม ด้านคู่มือครู ด้าน

แผนการจัดการเรียนรู้  ด้านสื่อการเรียนรู้  และด้านการวัดผลประเมินผลชองชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้ง  3 ชุด มี

ประสิทธิภาพของการทดลองแบบกลุ่มเลก็ เท่ากับ 76.02/76.67 และมีประสิทธิภาพของการทดลองแบบกลุ่มใหญ่ 

(ภาคสนาม) เท่ากบั 77.08/75.28 ทั้งนี้ อาจเนื่องมากจากผู้วิจัยได้สร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เป็นไปตามกระบวนการ

สร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้จากการวิเคราะห์เอกสารตามแนวคิดหลักการเกี่ยวข้องกบัชุดกจิกรรมของชัยวัฒน์ สุทธริัตน์

องค์ประกอบที่ท าให้การสอนมีประสิทธิภาพของอัมพร ม้าคะนองและขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุด

กจิกรรมการเรียนรู้ของชัยวัฒน์ สทุธิรัตน์ การด าเนินการสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญมาตลอด ซึ่งมค่ีาความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก โดยมกีารทดลองกบันักเรียน จ านวน 3 คน 

เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมและเนื้ อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และแก้ไข

ข้อผดิพลาดพร้อมทั้งจัดท าสิ่งที่ควรเพ่ิมเตมิตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกบัพรทพิย์ พรมภักด ีศรีทวน ยุ่น

แก้วและหยก กนัทะยะ (2551) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาชุดกจิกรรมศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง

พหุนาม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการพัฒนาชุดกจิกรรมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 6 ชุด พบว่า ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ที่มีต่อชุดกิจกรรมศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 (2) ผลการหา

ประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา
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ปีที่ 1 พบว่าชุดกจิกรรมทั้ง 6 ชุด มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 87.68/81.48 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ตั้งไว้ การทดลอง

ใช้ชุดกจิกรรมศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มต่ีอชุดกจิกรรมศูนย์การเรียนรู้คณติศาสตร์ เรื่อง พหุนาม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทยีบกับเกณฑแ์สดงว่าชุดกิจกรรมศูนย์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร ์เรื่อง พหุนาม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีความเหมาะสมสามารถน าไปจัดกจิกรรมการเรียนการ

สอนให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้นสอดคล้องกบัเฉลิมพร เพชรนิล (2556) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาแบบฝึกเสริมทกัษะการคิด

ค านวณ เรื่อง พหุนาม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า (1) แบบฝึกเสริมทักษะการคิดค านวณ 

เรื่อง พหุนาม ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นจ านวน 10 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยแบบทดสอบก่อน

เรียน เนื้อหา แบบทดสอบย่อยของแต่ละเรื่อง และแบบทดสอบหลังเรียน มีประสทิธภิาพเท่ากบั 80.33/90.11 ซึ่งผ่าน

เกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการคิดค านวณ เรื่อง พหุนาม ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ

แบบฝึกเสริมทกัษะการคดิค านวณ เรื่อง พหุนาม ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั พัช

รีพร จันทมา (2555) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่องจ านวนเตม็ วิชา

คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค STAD 

เรื่องจ านวนเตม็ วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.64/76.68 (2) 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่องจ านวนเตม็ วิชา

คณติศาสตร ์ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) นักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่องจ านวนเตม็ วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สดุ สอดคล้องกบั วชิราภรณ์ บุตรดา (2556) ได้ท าการวิจัยการพัฒนา

บทเรียนบนเครื่องคอมพิวเตอร์แทบ็เล็ต เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสทิธภิาพของบทเรียนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ เรื่อง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสทิธิภาพ 81.00/82.12 (2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วย

บทเรียนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ เรื่อง สมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั 

.05 (3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมี

ความเหน็ด้วยเป็นอย่างมาก  

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ หลังจากเรียนด้วยชุดกจิกรรมการการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้น

ตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ เนื่องจาก

ผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการและทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทฤษฎีการเรียนรู้  ยึดหลัก

จิตวิทยาการเรียนรู้  การน าเอาสื่อประสม กระบวนการกลุ่มและองคป์ระกอบที่ท าให้การสอนมีประสทิธภิาพของอมัพร ม้า

คะนอง มาใช้ในการเรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้  ผู้ เรียนจะเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนเอง ผสมผสานกับ

เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกบันักเรียน ท าให้ผู้เรียนมปีฏสิมัพันธก์นัในขณะด าเนินกจิกรรมการเรียนทั้งสามารถตรวจสอบ

ตนเอง ตรวจสอบกนัเองและได้รับการตรวจสอบประสทิธภิาพการเรียนจากครเูป็นสื่อประสมที่จัดท าขึ้นโดยยึดความสนใจ

ของนักเรียน ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนและสนบัสนุนให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

ซึ่ งสอดคล้องกับ พนม ธีระเพ็ญแสงและวรชัย ยะหนัก (2551) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริม

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 

สอดคล้องกบัณาษยา อ ่าข า , วราภรณ ์วรรณทองและสมใจสขุแก้ว (2551) ได้พัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าเกณฑอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01  
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 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มต่ีอการเรียนรู้ ด้วยชุดกจิกรรมการการเรียนรู้  เรื่อง อสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากชุดกิจกรรมมีความหลากหลายน่าสนใจสามารถ

น าไปใช้ได้จริง เนื้ อหาที่ก  าหนดในชุดกิจกรรมเหมาะสมชัดเจน ฝึกการคิดวิเคราะห์โจทย์ มีการใช้ภาษาที่อ่านง่ายและ

เข้าใจได้อย่างรวดเรว็ ส่งเสริมผู้เรียนท ากจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกลุ่ม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัยและรับผิดชอบในการ

ท างาน ท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้ เรียนเลือกท ากิจกรรมตาม

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองอย่างมีความสุข นักเรียนจึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่ง

สอดคล้องกบัณาษยา อ ่าข า, วราภรณ์ วรรณทองและ สมใจ สขุแก้ว (2551) ได้พัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยการจัด

กจิกรรมแบบร่วมมอื เรื่อง ระบบจ านวนเตม็กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มต่ีอชุดกจิกรรมการเรียนรู้โดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื เรื่อง ระบบจ านวนเตม็

อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกบัดวงชีวัน เฉลยปัญญา , รัตน์ติพร อุดค ามีและวุฒิพร แก้วกองทรัพย์ (2552) ได้

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณและการหาร 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ

ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณติศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

อยู่ในระดบัมาก 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในครั้งนี้  ส  าเรจ็ลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย ์ดร.ทพิรัตน์ สทิธวิงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน าตลอดจนตรวจทานแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งจนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองส าเรจ็สมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ ที่นี้  

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ประยงค ์จันทร์แดง ผู้ ช่วยคณบด ีคณะรัฐศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อ  านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นางกญัจน์รัชต์ วงษ์รีย์ คร ู

วิทยฐานะ ช านาญการ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล นายพงศ์ศักดิ์  

พลสวัสดิ์ ครู วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ นางวราภรณ์ สังข์วรกุล ครูช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ นายอโณทยั บวัขนั รองผู้อ  านวยการสถานศึกษาโรงเรียนศรีอนิทราทติย์พิทยาคม โรงเรียน

ศรีอนิทราทติย์พิทยาคม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนคณติศาสตร์ นางพรระวี จันทร์ย่อย คร ูวิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย ที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าแก้ไขและตรวจสอบ

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  

 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 

และโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างย่ิง

การหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรียนรู้  และการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้ง 

 คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบแด่บุพการี ครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้

ประสทิธิ์ประสาทวิชาความรู้  ผู้มพีระคุณทุกท่าน ตลอดจนผู้เขยีนต าราทางวิชาการที่ผู้ศึกษาค้นคว้าอ้างองิทุกท่าน 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของการใช้การพัฒนาชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษร่วมกับ 

กระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพื่อพัฒนาความสามารถทางอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มี

ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 2) เพื่อเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือศึกษา ความสามารถในการ

อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษการพัฒนาชุดฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เร่ือง Unseen Nan วิธีด าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียน

ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ านวน 30 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดฝึกการอ่าน

ภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ชุด แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ เร่ือง Unseen Nan แบบประเมินความสามารถ ทางการอ่านภาษาอังกฤษ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพของชุดฝึกการอ่าน ค่าดัชนี

ความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และสถิติทดสอบแบบไม่อิสระ ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ

ร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพื่อพัฒนา ความสามารถทางอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 5 มีความเหมาะสม และมีประสทิธภิาพเท่ากบั 82.95/81.11 2) ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 

สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่า t-test แบบ Dependent เท่ากับ 9.54 3) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษถูกต้องอยู่ในระดับมาก 4) ความพึงพอใจของ นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียน

การสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพื่อพัฒนา ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก

ที่สดุ 

 

ค าส าคญั: ชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษ  MIA  ความสามารถทางการอ่าน  

 

Abstract  

The purpose of this research were 1) to create and study the efficiency of English reading practical series by MIA about 

unseen Nan to enhances reading ability for grade XI students at the criterion of 80/80. 2) to compare achievement before and after 

using English reading practical series by MIA to enhances reading ability for grade XI students. 3) to study English reading ability of 

grade XI students. 4) to study students’ satisfaction toward learning by using English reading practical series by MIA about unseen 

Nan to enhances reading ability. The sample, selected through the purposive sampling consisted of 30 students from 

Thawangphawittayakom School, Nan. The research instruments were three of English reading practical series by MIA about unseen 

Nan, testing, evaluation of English reading ability, and satisfaction toward learning. The data were analyzed by mean scores, standard 

deviation, and t- test dependent. The result showed that 1) the efficiency of English reading practical series by MIA about unseen 
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Nan to enhances reading ability for grade XI students was 82.95/81.11 2) the achievement evaluation of students after using 

English reading practical series by MIA about unseen Nan to enhances reading ability was higher than that before at the statistical 

significant .05 and t- test dependent was 9.54 3) the ability in English reading of grade XI students was at a high level 4) The 

students’ satisfaction toward learning by using English reading practical series by MIA about unseen Nan to enhances reading ability 

was the highest level.  

  

Keywords: English reading practical series, MIA, Reading ability  

 

บทน า 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษจัดว่าเป็นภาษาที่มีความส าคัญอย่างย่ิงเพราะเป็นภาษาหลักที่ประเทศต่างๆ ใช้ในการ

ติดต่อสื่อสารกัน ประเทศไทยกเ็ป็นอีกหนึ่ งประเทศที่ภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้ นเร่ือยๆ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการร่วมมอืกบัประเทศในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 ที่

ก  าลังจะมาถงึนี้ท าให้หน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยมกีารปรับตวัและเตรียมพร้อม โดยเฉพาะในด้านการใช้ภาษาองักฤษ 

เพราะในกฎบัตรอาเซียนก าหนดไว้โดยสรุปว่า “ประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษ

นอกเหนือจากภาษาประจ าชาติหรือภาษาในท้องถิ่นของตนเองในการสื่อสาร เพ่ือท างานร่วมกนัพร้อมทั้งแสวงหาโอกาส

ทางการศึกษาและเดนิทางท่องเที่ยวในอาเซียน แสดงให้เหน็ว่า ภาษาองักฤษมีความส าคัญอย่างย่ิงเพราะเป็นภาษาสากล

ของประเทศกลุ่มอาเซียนที่ใช้สื่อสารระหว่างกนัและกนั 

โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดการจัดการเรียนการรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้ เรียนมีทกัษะด้านการสื่อสาร คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งทกัษะ

การอ่านจัดได้ว่าเป็นทกัษะที่มีความจ าเป็นอย่างย่ิง เพราะไม่ใช่แค่กระบวนการที่ท าให้เกดิการเรียนรู้ เฉพาะวิชาในต ารา

เรียนเท่านั้น แต่การอ่านยังเป็นเส้นทางน าไปสู่การพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจใหม่ๆ (กลิ่น 

สระทองเนียม, 2550) การสอนอ่านระดบัมธัยมศึกษา นอกจากจะอ่านออกเสยีงให้ชัดเจนถูกต้องแล้ว ความเข้าใจในการ

อ่านกเ็ป็นเร่ืองส าคัญ เพราะหากไม่สามารถเข้าใจในเร่ืองที่อ่านได้แล้ว การอ่านกไ็ม่มีความหมายนอกจากนี้  หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดสมรรถนะผู้ เรียนให้มีความสามารถในการคิด กล่าวคือ 

ผู้ เรียนต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดเป็นระบบ 

เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสนิใจเกี่ยวกบัตนเองหรือสงัคมได้อย่างเหมาะสม (ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552) ดังนั้น ในการสอนอ่านเพ่ือให้ผู้เรียนได้ข้อมูลจากเร่ืองที่อ่านเท่านั้นจึงไม่

เพียงพอ ครผูู้สอนต้องสอดแทรกกจิกรรมฝึกกระบวนการคดิเข้าไปในกจิกรรมสอนอ่านด้วย เพ่ือฝึกให้ผู้ เรียนมีทกัษะการ

คิดขั้นสูงมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถใช้สมรรถนะดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันของ

ตนเองได้ (เฉลิมชัย พันธเ์ลิศ, 2553) เนื่องจากการอ่านเป็นหนึ่งในทกัษะการสื่อสาร ซึ่งในการสื่อสารภาษาองักฤษใน

ฐานะภาษา ต่างประเทศนั้น ความเข้าใจค าศัพท์จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญอย่างย่ิง ดังที่ Wilkins (อ้างถึงใน 

Thornbury, 2002) กล่าวว่า “หากไม่มีความรู้  ด้านไวยากรณ์เราจะสื่อความหมายได้น้อยมากแต่หากไม่มีความรู้ ด้าน

ค าศัพท์เราจะสื่อความหมายไม่ได้เลย” ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของวิเชียร แป้นไผ่ (2549) ที่เชื่อว่าย่ิงผู้เรียนมี

ความสามารถด้านค าศัพทส์งูมากเท่าใด ผู้เรียนจะมคีวามสามารถในการใช้ภาษามากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นที่เหน็ได้ชัด

ว่า ในการที่จะพัฒนาการอ่านของผู้เรียนนั้นควรมีการพัฒนาความเข้าใจด้านค าศัพทค์วบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะในผู้ เรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ควรได้รับการสอนค าศัพทใ์นระดบัที่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือให้มีคลังค าศัพทม์ากเพียงพอในการใช้

ภาษา  

จากผลการประเมนิผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (ONET) ของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมในวิชา

ภาษาองักฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่าผลการประเมินระดับประเทศ ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ียคิดเป็น

ร้อยละ 25.66 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน), 2557) ซึ่งต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานที่ส  านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ ซึ่ งผู้ วิจัยในฐานะครูผู้ สอนภาษาอังกฤษ ท าการสอนอยู่ในระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 5 สนใจที่จะหาวิธกีารแก้ปัญหาที่เกดิขึ้น เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านภาษาองักฤษ มีความ

เข้าใจค าศัพท์และมีทักษะการคิดที่ดีขึ้ นและเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน แนวทางให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจและสามารถคิด

วิเคราะห์ได้ จึงศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัวิธกีารสอนภาษาองักฤษ พบว่า การจัดกจิกรรมสอนอ่าน

แบบบูรณาการตามแนวคิดของเมอร์ดอ็ค (MIA) ซึ่งมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ การถามน าก่อนการอ่าน (Priming 

Questions) การท าความเข้าใจในค าศัพท ์(Understanding Vocabulary) การอ่านเนื้ อเรื่อง (Reading the Text) การท า

ความเข้าใจเนื้ อเรื่อง (Understanding the Text) การถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบอื่น (Information Transfer) การท าแบบ 

ฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw Exercise & Paragraph Structure) การประเมินผลและการ

แก้ไข (Evaluation & Correction) เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นการสอนอ่าน

ร่วมกบัการพัฒนาทกัษะฟัง พูด และเขยีนควบคู่ไปด้วย ฝึกให้ผู้เรียนได้รู้จักถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาตามความเข้าใจโดย

ใช้รูปแบบอื่นและภาษาของตนเอง จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีความคาดหวังว่ารูปแบบการสอนอ่านแบบบูรณาการตาม

แนวคิดของเมอร์ดอ็ค (MIA) จะสามารถพัฒนาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ความเข้าใจค าศัพท ์และทกัษะการคิดของ

นักเรียนให้เพ่ิมมากขึ้น และยังเป็นประโยชน์ส าหรับครแูละผู้เกี่ยวข้องกบัการจัดการเรียนรู้ที่จะน าไปปรับใช้ในการจัดการ

เรียนรู้พัฒนาทกัษะการสื่อสารด้านอื่นต่อไป 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิธกีารจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบต่างๆ พบว่าแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ โดยรูปแบบการ

สอนอ่านแบบบูรณาการตามแนวคิดของเมอร์ดอ็ค (Murdoch Integrated Approach) เป็นการสอนอ่านที่เน้นการฝึกใช้

ทกัษะต่างๆ คือ ทกัษะการฟังทักษะ การพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนควบคู่กนัไปตลอด โดยมีขั้นการสอนที่

เป็นไปตามล าดบัเพ่ือพัฒนาทกัษะการอ่านเป็นหลัก และสามารถพัฒนาทกัษะอื่นๆ พร้อมกนัไปด้วยกบัการพัฒนาทกัษะ

ทางภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ โดยเน้นความเข้าใจความหมาย ให้รู้จักคิด นักเรียนมีโอกาสฝึกภาษาด้านทกัษะต่างๆ ใน

ลักษณะบูรณาการ (Integration) ทุกขั้นตอน อีกทั้งฝึกการท างานเป็นกลุ่ม และฝึกความรับผิดชอบต่อการท างาน 

(Murdoch, 1986: 9 - 15, อ้างถงึในนรินทร์ โพธ,ิ 2549, หน้า 54 - 57)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการสร้างชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกับกระบวนการเรียนการ

สอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางอ่านภาษาองักฤษ มาใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน เนื่องจากการใช้

ชุดฝึกทักษะเป็นการท าให้นักเรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้ ในเนื้ อหาได้รวดเรว็ขึ้น ในท านองเดียวกัน นักเรียนจะเกิด

ความช านาญและสรุปเป็นความคิดรวบยอดได้นั้น ต้องผ่านการฝึกทักษะและค้นพบด้วยตนเองจึงจะเข้าใจและท าได้ 

นอกจากนี้  ชุดฝึกทกัษะยังช่วยให้ครูมองเหน็ปัญหาและข้อบกพร่องในการสอน ตลอดจนทราบปัญหาและข้อบกพร่องและ

จุดอ่อนของนักเรียน ช่วยให้ครสูามารถแก้ปัญหาได้ทนัท่วงท ี(กรรณกิาร์ พวงเกษม, 2540, หน้า 7) 

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือการสร้างและหาประสิทธภิาพของการใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ

ร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIAเรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษด้วยเทคนิค MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือศึกษาความสามารถใน

การอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษการพัฒนาชุดฝึก

การอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการ

อ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

  กลุ่มประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนท่าวัง

ผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาที่ 37 จ านวน 310 คน  
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กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 37 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling )  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการ

เรยีนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan 2) ชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA 

เรื่อง Unseen Nan และเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้จากชุดฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan 2) แบบประเมินความสามารถในการอ่าน 

จากชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan และ 3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจที่มต่ีอการเรียนด้วยชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษเร่ือง Unseen Nan 

การวิเคราะหข์อ้มูลทางสถติิ 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดบั ดงันี้  

 1. การหาประสทิธภิาพชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen 

Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยเทยีบกบัเกณฑ ์80/80 ได้

ด าเนินการดงันี้  

  1.1 หาค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนที่ได้จากการสอบย่อย ขณะใช้ชุดฝึกการอ่าน

ภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan ในแต่ละเล่ม 

  1.2 หาค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนในการสอบ ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  หลังจาก

ใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan  

 2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียนจากชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอน

แบบ MIA เรื่อง Unseen Nan  

  2.1 น ากระดาษค าตอบจากการท าแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ทางการเรียนจากชุดฝึกการอ่ าน

ภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan ก่อนเรียนและหลังเรียนมาตรวจให้คะแนน   

      2.2 น าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมาวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างคะแนน

วัดผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอน

แบบ MIA เรื่อง Unseen Nan โดยการเปรียบเทยีบหาค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติ

ทดสอบค่าท ี(t – test Dependent Sample) 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มต่ีอการเรียนด้วยชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการ

เรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 5 

     3.1 น าแบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยก าหนดค่าเฉล่ียไว้ที่ 5 ระดับ ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ียตามที่ก  าหนดเกณฑ ์ดังนี้  (ไชยยศ เรือง

สวุรรณ, 2544, หน้า 138) 

   ค่าเฉล่ียระหว่าง  4.50 – 5.00 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

   ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.50 – 4.49 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  

   ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.50 – 3.49 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 

   ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.50 – 2.49 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อย 

     ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.00 – 1.49 หมายถงึ มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 
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ผลการศึกษา 

  1. ผลการหาประสทิธิภาพชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง 

Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 

82.36/81.56 

 2. การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบั

กระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มค่ีา t-test แบบ Dependent ที่ค านวณได้เท่ากบั 9.54 นั่นคอื คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสงู

กว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 3. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ หลังเรียนด้วยชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการ

สอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan พบว่า นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษถูกต้อง อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย ( x ) 

โดยรวม เท่ากบั 4.33  

 4. นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ 

MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 

นักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ มคีะแนนเฉล่ีย ( x ) โดยรวม เท่ากบั 4.76  

  

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาผลการวิจัยคร้ังนี้  มปีระเดน็ที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผล คอื 

 1. การสร้างชุดฝึกอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนา

ความสามารถทางอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านการพิจารณาความตรงเชิง

เนื้ อหาโดยหาค่าความสอดคล้อง (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 0.98 และน าไปหา

ประสิทธิภาพชุดฝึกอ่านภาษาอังกฤษร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนา

ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 3 ครั้ง มีประสทิธภิาพผ่านเกณฑ ์80/80 

และได้น าไปใช้กบักลุ่มตัวอย่าง โดยหาประสทิธภิาพชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ 

MIA เรื่อง Unseen Nan กบันักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 37 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน พบว่า ชุดฝึกการอ่าน

ภาษาอังกฤษร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่าน

ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสทิธภิาพด้านกระบวนการ เท่ากบั 82.36 และมีประสทิธภิาพด้าน

ผลลัพธ ์เท่ากบั 81.56 แสดงว่า ชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen 

Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสทิธภิาพ

ผ่านเกณฑ ์80/80 คอื มปีระสทิธภิาพ 82.46/81.56 

ทั้งนี้ เนื่องมาจากชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan 

เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านกระบวนการ

และขั้นตอนในการจัดท าอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการสร้างชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษร่วมกับกระบวนการเรียนการ

สอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่

ผ่านผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน และได้น าไปทดลองใช้กบันักเรียน 3 ครั้ง ทั้งแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบกลุ่มเลก็ และแบบ

กลุ่มใหญ่ แล้วปรับปรงุพัฒนาให้ดทีี่สดุก่อนที่จะน าไปใช้จริง ได้เน้นไปที่กระบวนการเรียนรู้ที่เรียนจากง่ายไปหายาก และ

ให้นักเรียนปฏบิัติจริงและด าเนินการสร้างที่ยึดแนวคิดของ พรพรหม อตัตวัฒนากุล (2547, หน้า 21) ที่กล่าวถึงควร

สร้างชุดฝึกให้ตรงกบัจุดประสงค ์เรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก มหีลายแบบหลายชนิดให้นักเรียนได้เลือกท าเพ่ือไม่ให้เกดิ

ความเบื่อหน่ายในการเรียน และนักเรียนสามารถน าสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ 
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สจุินดา พัชรภิญโญ (2548, หน้า 57) ที่กล่าวว่า ชุดฝึกจะต้องเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก มคี าสั่งและค าอธบิายที่ชัดเจน 

มเีนื้อหารปูแบบที่น่าสนใจซึ่งจะต้องอาศยัหลักจิตวิทยา เพ่ือไม่ให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียนและนกัเรียนสามารถน าสิง่

ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวติประจ าวนั ดงันั้นสรปุได้ว่าชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นมปีระสทิธภิาพสงู

กว่าเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ที่ท  าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพอย่างแท้จริงที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอุบลวรรณ  

ปรุงวนิชพงษ์ (2551, บทคัดย่อ) ผลการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ โดยใช้กจิกรรมการ

อ่านให้คล่อง พบว่า แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการอ่านให้คล่อง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี

ประสทิธภิาพ 81.97/84.75 ซึ่งสอดคล้องกบัเกณฑท์ี่ตั้งไว้และสอดคล้องกบังานวิจัยของอมรรัตน์ นัดดาหลง (2551, 

บทคดัย่อ) ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัท้องถิ่นจังหวัดตราด ส าหรับนักเรียน

ระดบัช่วงชั้นที่ 4 พบว่า แบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกบัท้องถิ่นจังหวัดตราด ส าหรับนักเรียน

ระดบัช่วงชั้นที่ 4 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.54/82.42 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท์ี่ตั้งไว้ 

2. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษการ

ร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมผีลปรากฏ ดงันี้   

 การทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ทางการเรียน จากชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษร่วมกับกระบวนการเรียน  

การสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการ

เรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan โดยก่อนเรียนคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 19.07 และหลังเรียน มีคะแนนเฉล่ีย 

24.47 เมื่อเปรียบเทยีบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนกัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยใช้กจิกรรมชุดฝึกอ่านภาษาอังกฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ 

MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มี

ประสทิธิภาพและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน มีรูปแบบกระบวนการ ที่ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง

ตลอดจนผ่านการพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านก่อนน าไป

ทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ ทางการเรียนจากชุดฝึกอ่านภาษาอังกฤษร่วมกับ

กระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนน าไปทดลองใช้จริงตามแผนที่ก  าหนดไว้ และประกอบกบัผู้วิจัยได้จัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับชุดฝึกอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนา

ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสมตรงกับเนื้ อหา

สาระของแต่ละแผน โดยสอดคล้องกบัวัตถุประสงคก์ารเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการ

สอนมากขึ้ น ท าให้ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนพัฒนาไปตามทิศทางที่พึงประสงค์ อันจะท าให้นักเรียน

พัฒนาการเรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รจนา ชาญวิชิต (2547, บทคัดย่อ) ผลการวิจัย

พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอค ท าให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการอ่านภาษาองักฤษ

หลังการทดลองสงูขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ .01 และยังช่วยเหลือกลุ่มท างานจนประสบความส าเรจ็ในการท ากจิกรรม 

การหาความหมายของค าศัพทท์ี่ก  าหนดให้จากพจนานุกรมได้ และการปฏบิัติกจิกรรมได้รวดเรว็ ท างานเสรจ็ตามเวลาที่

ก  าหนด และสอดคล้องกบังานวิจัยของเกรียงไกร วงศ์จันทร์เสอื (2554, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับ

การสอนอ่านตามวิธแีบบบูรณาการของเมอร์ดอ็คมีความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษดีขึ้น โดยนักเรียนที่มีคะแนนการ

สอบหลังเรียนสงูกว่าคะแนนการสอบก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  

3. ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษด้วยชุดฝึกอ่านภาษาอังกฤษร่วมกับกระบวนการเรียน  

การสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5 สามารถสรปุได้ ดงันี้  
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ความสามารถในการอ่านภาอังกฤษ หลังเรียนด้วยชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษร่วมกับกระบวนการเรียน 

การสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan นักเรียนสามารถอ่านภาษาองักฤษถูกต้อง อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย ( x ) 

โดยรวม เท่ากบั 4.33  

 ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากการที่ผู้วิจัยใช้กจิกรรมชุดฝึกอ่านภาษาอังกฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ 

MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มี

ประสทิธภิาพ และการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน มีรูปแบบกระบวนการ ที่ท าให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

ตลอดจนผ่านการพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ก่อนน าไป

ทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ทางการเรียนเรื่องชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษร่วมกับ

กระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนน าไปทดลองใช้จริงตามแผนที่ก  าหนดไว้ และประกอบกบัผู้วิจัยได้จัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับชุดฝึกอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนา

ความสามารถทางอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีล าดับขั้นตอนที่เหมาะสมตรงกบัเนื้ อหาสาระ

ของแต่ละแผน โดยสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์การเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนการสอน

มากขึ้น ท าให้ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนพัฒนาไปตามทิศทางที่พึงประสงค์ อันจะท าให้นักเรียน

พัฒนาการเรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ รจนา ชาญวิชิต (2547, บทคดัย่อ) ผลการวิจัยพบว่า 

นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอค ท าให้นักเรียนมีความสามารถในด้านการอ่านภาษาองักฤษหลังการ

ทดลองสงูขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ .01 และยังช่วยเหลือกลุ่มท างานจนประสบความส าเรจ็ในการท ากจิกรรม การหา

ความหมายของค าศัพทท์ี่ก  าหนดให้จากพจนานุกรมได้ และการปฏบิัติกจิกรรมได้รวดเรว็ ท างานเสรจ็ตามเวลาที่ก  าหนด 

และสอดคล้องกบังานวิจัยของเกรียงไกร วงศ์จันทร์เสอื (2554, บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอน

อ่านตามวิธแีบบบูรณาการของเมอร์ดอ็คมีความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษดีขึ้น โดยนักเรียนที่มีคะแนนการสอบหลัง

เรียนสงูกว่าคะแนนการสอบก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05     

 4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียน

การสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5 สามารถสรปุได้ ดงันี้  

 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen 

Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ในแต่ละรายการ มคีะแนนเฉล่ีย

โดยรวม เท่ากบั ( 76.4x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั (S.D.= 0.45) น าไปเทยีบกับเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 

ปรากฏว่าอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในแต่ละรายข้ออยู่ในระดับมาก

ที่สดุ ทั้งนี้ สบืเนื่องมาจากชุดฝึกอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือ

พัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นในแต่ละเล่มได้ส่งเสริม

และกระตุ้นให้นักเรียนเกดิการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น สร้างความรู้ ด้วยตนเอง ส่งผลให้

นักเรียนมคีวามสนุกสนานและเพลิดเพลินกบัสิ่งที่นักเรียนได้ปฏบิัติ จึงท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้

ชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดจิตวิทยาเกี่ยวกบัการเรียนรู้ที่สมัพันธก์บัการสร้างแบบฝึกทกัษะของ

สนุันทา สนุทรประเสริฐ (2544, หน้า 4 - 5) ที่กล่าวถงึทฤษฎทีางจิตวิทยาที่เกี่ยวกบัการสร้างชุดฝึกทกัษะและสอดคล้อง

กบังานวิจัยของอมรรัตน์ นัดดาหลง (2551, บทคดัย่อ) ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านภาอังกฤษที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกบัท้องถิ่นจังหวัด

ตราด ส าหรับนักเรียนระดบัช่วงชั้นที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทกัษะโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

 

 

 



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

- 583 – 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ขอ้เสนอแนะการสรา้งชดุฝึกทกัษะ 

 1.1 ผู้สอนควรได้อธบิายหลักการ วิธกีารเรียน ขั้นตอนการท างานให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ผู้สอน

แนะน าช่วยเหลืออธิบายในเนื้ อหาที่ยากและกระตุ้นการท างานจะท าให้นักเรียนท างานได้ถูกต้องและเสรจ็ตามเวลาที่

ก  าหนด 

 1.2 ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษให้สอดคล้องกบัความสามารถของ

ผู้เรียน 

 1.3 การน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษไปใช้  ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจอย่างถ่องแท้ถงึแนวคดิ หลักการ และวิธกีารสอนที่ชัดเจนจึงจะท าให้กระบวนการสอนมปีระสทิธภิาพ 

 2. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการน าแบบฝึกทกัษะไปใช ้

 2.1 ก่อนน าชุดฝึกอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนา

ความสามารถทางการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ ผู้สอนควรจะศึกษารูปแบบ วิธกีารเทคนิค 

การจัดการเรียนรู้  ให้เข้าใจเป็นอย่างดีก่อนและการจัดกิจกรรมควรมีการปฐมนิเทศนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน

ขั้นตอนการจัดกจิกรรม และวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ ที่จะน าไปใช้ 

 2.2 ครผูู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาที่ใช้ในการปฏบิตักิจิกรรมในแต่ละชุดฝึก เนื่องจากนักเรียนบางคนมีทกัษะในการ

เรียนช้า ครูผู้สอนควรตรวจสอบความรู้ พ้ืนฐานของนักเรียนและข้อมูลมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคลต่อไป 

 2.3 ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาชุดฝึกอ่านภาษา 

อังกฤษร่วมกับกระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือน าไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มากขึ้น เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียน

ภาษาองักฤษที่มปีระสทิธภิาพ 

 3. ขอ้เสนอแนะเพือ่การศึกษาคน้ควา้ต่อไป 

 3.1 ควรมกีารพัฒนาชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษให้กบันักเรียนในระดบัชั้นอื่นๆ ต่อไป 

 3.2 ควรน าชุดฝึกอ่านภาษาองักฤษร่วมกบักระบวนการเรียนการสอนแบบ MIA เรื่อง Unseen Nan ไปพัฒนา

หรือขยายเวลาในการจัดกจิกรรมให้นานขึ้น เพ่ือศึกษาว่าผลการเรียนรู้ทางการเรียนและประสทิธภิาพที่ได้จากการสอนจะ

เหมอืนหรือแตกต่างกนัอย่างไร  

 3.3 ควรมกีารเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ทางการเรียนระหว่างนกัเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกการอ่านภาษาองักฤษ กบั

นักเรียนที่เรียนโดยการเรียนรู้วิธอีื่นๆ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าในคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผัง

ความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผงัความคิดทางปัญญาเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือประเมิน

การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผังความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 3) เพ่ือประเมินการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่น าเสนอด้วยผังความคิด

ทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้า คือ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่

น าเสนอด้วยผงัความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผังความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 4. 

แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังช้ินวิทยา อ าเภอวังช้ิน 

จังหวัดแพร่  ปีการศึกษา 2557 จ านวน 30 คน  ซ่ึงได้มาจากการเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉล่ีย ( ̅ )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่า t-test dependent และค่าประสทิธภิาพของบทเรียนโดยใช้เกณฑ ์80/80   

 ผลการศกึษาค้นคว้าพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยผงัความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและ สารสนเทศ เพ่ือ

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 1 มีประสทิธิภาพ 82.17/83.92 ซ่ึงตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  2) ผลการ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 3. ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง 

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

ค าส าคญั: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แผนผงัความคิดทางปัญญา  การคิดวิเคราะห์  เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ 

 

Abstract 

 The Objectives of this research are (1) to develop computer assisted instruction entitled with the presentation of mind 

mapping titled data and communication to enhance critical thinking skill, (2) to study the critical thinking of Mathayomsuksa 1 

students learnt by computer assisted instruction entitled with the presentation of mind mapping titled data and communication to 

enhance critical thinking skill, (3) to compare learning achievement before and after learning through computer assisted instruction.  

 The sample consisted of 30 Mathayom 1 students in Semester 2014 from Wangchaingwittaya School, Wangchaing, Phrae. 

The samples were selected by a simple random sample method. The tools used consisted of (1) the lessons of computer assisted 
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instruction; (2) the computer assisted instruction -assessment form; (3) the learning achievement test; (4) the critical thinking skill 

test. Arithmetic means, standard deviation and t-test dependent were used to analyze the data. 

 The findings were as follows;(1) The efficiency of computer assisted instruction entitled with the presentation of mind 

mapping titled data and communication to enhance critical thinking skill hast was 82.17/83.92, surpassed the set criterion of 

80/80; (2) The learning achievement of students learnt by computer assisted instruction entitled with the presentation of mind 

mapping titled data and communication to enhance critical thinking skill hats after experiment gained higher achievement scores than 

experiment statistically significant at 0.05 levels; (3) The critical thinking ability of students learnt by computer assisted instruction 

entitled with the presentation of mind mapping titled data and communication to enhance critical thinking skill hats after experiment 

gained higher achievement scores than experiment statistically significant at 0.05 levels. 

 

Keywords: Computer assisted instruction, Mind mapping, Critical thinking skill, Data and communication 

 

บทน า 

 การปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมคีวามสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า

ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ตาม

ศักยภาพ นักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงวิธกีารกระบวนการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสทิธภิาพ 

เพ่ือที่จะสามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในสงัคมไทยและสงัคมโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ในด้านต่างๆ เช่น 

ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเศรษฐกจิเป็นต้น นักเรียนจะต้องเป็นผู้รู้จักแสวงหาความรู้  คิดวิเคราะห์เป็น สามารถ

เผชิญสถานการณ์ต่างๆ ด้วยความมั่นใจ การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่

สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้

ความสามารถทั้งด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิตเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ พ่ึงตนเองได้ 

อยู่ร่วมกบัผู้อื่นอย่างสร้างสรรค ์ช่วยพัฒนาสงัคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทกัษะในการ

ท างาน ท างานเป็น รักการท างาน ท างานร่วมกับผู้อื่นได้มีความสามารถในการจัดการการวางแผนออกแบบการท างาน 

สามารถน าเอาความรู้ เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการท างาน ส ร้างพัฒนางานผลิตภัณฑ์

ตลอดจนวิธกีารใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพของงานและการท างาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบังานอาชีพ

และเทคโนโลยี มทีกัษะในการท างาน ทกัษะในการจัดการ สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ใน

การท างานอย่างถูกต้องเหมาะสมคุ้มค่าและมีคุณธรรม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ มีนิสยัรักการท างานเหน็คุณค่าและมี

เจตคติที่ดีต่องานตลอดจน มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เป็นพ้ืนฐานได้แก่ความขยัน ซื่อสตัย์ ประหยัดและอดทน 

อนัจะน าไปสู่การให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง และพ่ึงตนเองตามพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง สามารถด ารงชีวิต

อยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ ร่วมมอืแข่งขนัในระดบัสากล ในบริบทของสงัคมไทย 

 สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจัดการด้านเผชิญสถานการณ ์

และการประยุกตค์วามรู้มาใช้ป้องกนัและแก้ไขปัญหา จัดกจิกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏบิัติ

ให้ท าได้ คดิเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกดิการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานความรู้ ด้านต่างๆ อย่างได้สดัส่วนสมดุลกนั 

ปลุกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีความรอบรู้  รวมทั้ง

สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเรียนรู้  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน จัดการ

เรียนรู้ให้เกดิขึ้นใดทุกที่ทุกเวลา ทุกสถานที่และสามารถเทยีบโอนผลการเรียนและประสบการณไ์ด้ทุกระบบการศึกษา 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นที่นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า CAI หมายถึงการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

เรียนการสอน การทบทวน การท าแบบฝึกหัดหรือการวัดผลการเรียน (ทกัษิณา สวนานนท์, 2530) โดยมีการโต้ตอบกนั

ตลอดเวลาระหว่างผู้เรียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนแบบที่มีการปฏสิมัพันธซ์ึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างข้อดี

ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และความสามารถของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกนั เพราะคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์
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ที่มีความสามารถสูง ท างานได้ถูกต้องแม่นย า สามารถเกบ็และประมวลผลข้อมูลจ านวนมากได้อย่างรวดเรว็ (ทักษิณา  

สวนานนท์, 2530) คอมพิวเตอร์จัดเป็นสื่อการสอนที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าสื่อการสอนชนิดอื่นๆ การใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังมข้ีอได้เปรียบในเรื่องของส ีแสง ภาพการให้ข้อมูลย้อนกลับ การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ในการเรียนการสอน (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2540) อกีทั้งยังลดปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเป็นสื่อที่เสนอ

บทเรียนในลักษณะของการโต้ตอบ ซึ่งมีผลท าให้ผู้ เรียนเกดิการเรียนรู้ ด้วยตนเองตามระดับความสามารถของแต่ละคน 

จากงานวิจัยพบว่าการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูกว่าการเรียนแบบบรรยาย 

และสร้างความสนใจให้กบัผู้เรียนมากกว่าแล้วยังช่วยให้คนเก่งเรียนให้เก่งขึ้น และช่วยพัฒนามาตรฐานของคนเรียนอ่อน

ให้สงูขึ้นอกีด้วย (ยืน ภู่วรวรรณ, 2537) 

การใช้เทคนิคการน าเสนอด้วยแผนที่ความคิด (mind mapping) ประกอบการสอนสามารถช่วยในกระบวนการ

สอนได้อย่างมาก ท าให้ผู้ เรียนเกดิแนวความคิดอย่างมีระบบ การน าเสนอด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสอน

ประกอบการใช้สื่อการสอน เป็นสื่อกลางน าเสนอบทเรียนในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือช่วยเสริม

ประสทิธภิาพการเรียนรู้ของผู้เรียน และยังช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอกีด้วย อกีทั้งยังสามารถสอดแทรกการน าเสนอ

การสอนในลักษณะอื่นๆ เช่น เสยีง รปูภาพ กราฟิก ให้น่าสนใจ ผู้สอนจึงได้เริ่มมีการใช้และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกดิการสอนนั้นเกดิประสทิธภิาพ และสามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 โรงเรียนวังชิ้ นวิทยา อ าเภอวังชิ้ น จังหวัดแพร่ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มธัยมศึกษาเขต 37 เปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น และมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนตั้งอยู่ในอ าเภอวังชิ้น และ

เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมนีักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในเขตอ าเภอ นอกเขตอ าเภอและ

ต่างจังหวัด เข้ามาศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนั้น นักเรียนที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่

โรงเรียนวังชิ้ นวิทยา จึงมีความแตกต่างทางด้านภาษาพูด ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ เป็นต้น ซึ่งความ

แตกต่างดงักล่าว มผีลต่อการคดิวิเคราะห์ และการเรียนรู้ของนักเรียน ดงันั้นการจัดท าหลักสตูรของสถานศึกษา จัดท าขึ้น

ให้สอดคล้องกบับริบทของโรงเรียน และชุมชน โดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สดุ แนวการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนวังชิ้นวิทยา 

ได้ยึดแนวการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด

สมรรถนะด้านความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต ความสามารถ

ในการใช้เทคโนโลยี 

 จากการประเมนิคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2556 พบว่า มีคะแนนผล

การทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประเทศ ร้อยละ 62.53 อยู่ในเกณฑ์

พอใช้ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคล อันสืบเนื่องมาจากด้านสติปัญญา การคิดวิเคราะห์ความรู้ พ้ืนฐานและ

ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน ที่แตกต่างกัน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ ในเนื้ อหาตามหลักสตูรที่เรียนให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ที่ย่ังยืน ผ่านทางกระบวรการเรียนรู้ ผ่านทางประสาทสมัผัสหลายทางต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม

และการปฏิบัติจริงในสาระการเรียนรู้ที่มีผลส าฤทธิ์ทางการเรียนต ่า ในการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับ

มธัยมศึกษาปีที่ 1 มุ่งพัฒนาผู้เรียนสามารถอธบิายหลัการท างาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอ านวยความ

สะดวกในกิจกรรมต่างๆ และประโยนช์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการท างาน อภิปรายลักษณะส าคัญของ

เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการท างาน ความแม่นย า และการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน และเปรียบเทียบ

ความส าคญักบัผลกระทบที่เกดิขึ้นจาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ในการประมวลผลข้อมูลให้

เป็นสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้ให้เกดิประโยนช์และมีความเหมาะสมกบัการใช้งาน ใช้กระบวนการการท างาน กระบวนการ

ปฏบิัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้เกดิความรู้  ความคิด ความเข้าใจ และเหน็คุณค่าของการประกอบอาชีพ และม ี

เจตคตทิี่ดต่ีออาชีพ 

 ผู้ศึกษาจึงเหน็ว่า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญา เร่ือง 

ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 น่าจะเป็นสื่อที่ช่วยแก้ไขปัญหา

ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ และส่งเสริมการคดิวิเคราะห์ ให้เกดิความรู้  ความเข้าใจ และเหน็คุณค่าของเทคโนโลยี มี
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เหตมุผีล สามารถเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใ์ช้ในชีวติประจ าวนัได้อย่างมเีหตผุล จึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

มาช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 

 

วิธีการศึกษา 

  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีการด าเนินการตามล าดับ 

ดงันี้  

  1. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูล

และ สารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการคดิวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการสร้างและหาประสทิธภิาพของ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริม

ทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้ศึกษาได้น ารูปแบบการพัฒนาการสอนแบบ ADDIE 

MODLE มาใช้ โดยมลี าดบัขั้นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดงันี้  

(ไชยยศ เรืองสวุรรณ ,2552) และหาประสทิธภิาพของบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

2. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผงัความคดิทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ต้องน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น ผู้ศึกษา

ได้ด าเนินการสร้างแบบประเมนิมาตราส่วนประมาณค่า )Rating Scale (ตามแบบของลิเคอร์ (likert (แบบ 5 ระดบั  
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รูปท่ี 2 แสดงขั้นตอนการหาประสทิธิภาพของบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

 การหาประสทิธภิาพของบทเรียน 

  การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Tryout) น าบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่

น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญา เรื่องข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน (ทดลองรายบุคคล) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

ความชัดเจนของเนื้อหาบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญา เร่ืองข้อมูลและ 

สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในภาพรวมนักเรียนมีความสนใจเรียน

และมคีวามพึงพอใจมาก หลังจากนั้นท าการทดลองกบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 9 คน 

(ทดลองรายกลุ่มย่อย) เพ่ือทดสอบกระบวนการในการด าเนินการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ

ประเมินผลหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอนตามเกณฑ์ 80/80 จึงได้น ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มี

ประสทิธภิาพยิ่งขึ้นต่อไป  

  การทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) น าบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วย

แผนผงัความคดิทางปัญญา เร่ืองข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคดิวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 

1 ในภาพรวมมปีระสทิธภิาพ (E
1 
/E

2
) เท่ากบั 75.00/80.56 ซึ่งมีประสทิธภิาพต ่ากว่าเกณฑ ์80/80 ที่ก  าหนดไว้จึงได้

น ามาปรับปรงุแก้ไขเพ่ือให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้นอกีคร้ัง 

  การทดลองภาคสนาม (Field Tryout) น าบทเรียนผ่านเวบ็ที่สร้างขึ้นไปทดลองกบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่าง จ านวน 30 คน นักเรียนกลุ่มอ่อน 10 คน กลุ่มปานกลาง 10 คน และกลุ่มเก่ง 10 คน จากผลการทดลองพบว่า 

บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญา เร่ืองข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริม

การคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) เท่ากับ 82.17/83.92 ซึ่งมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงเชื่อมั่นได้บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทาง
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ปัญญา เร่ืองข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคดิวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นสามารถ

น าไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แสดงขั้นตอนการสร้างและหาประสทิธภิาพบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้  ตรวจสอบค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก(r) ของแบบทดสอบหาความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบทั้งฉบบัมค่ีาเท่ากบั 0.5 
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รูปท่ี 4 แสดงขั้นตอนการสร้างและหาประสทิธภิาพแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 4. สร้างแบบทดสอบวัดการคดิวิเคราะห์ โดยผู้ศึกษาได้ใช้หลักการตามรปูแบบพัฒนากระบวนการคดิด้วยการใช้

แผนผงัความคดิทางปัญญาโดยประเมนิหลังเรียน เป็นแบบทดสอบประเภทอตันัย จ านวน 12 ข้อ เพ่ือวัดความสามารถใน

การคดิวิเคราะห์ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้  ตรวจสอบค่าความยาก 

(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบบัมค่ีาเท่ากบั 0.5 
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รูปท่ี 5 แสดงขั้นตอนการคัดเลือกแบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ 

 

ผลการศึกษาคน้ควา้ 

  ผลการศึกษาค้นคว้า สรปุได้ดงันี้  

 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญา เร่ืองข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 มีประสทิธิภาพ (E
1
/E

2
) เท่ากบั 82.17/83.92 ซึ่งมี

ประสทิธภิาพตามเกณฑท์ี่ตั้งไว้ เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ที่ก  าหนดไว้ 

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญา เร่ืองข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ

ส่งเสริมการคดิวิเคราะห์ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

3. ผลการประเมินการคิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญา เร่ืองข้อมูล

และสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคดิวิเคราะห์ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม

สมมตฐิานที่ตั้งไว้ 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

  จากการศึกษาค้นคว้า เร่ือง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผงัความคดิทางปัญญา เรื่อง ข้อมูล

และสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคดิวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 1 มปีระเดน็ที่จะน ามาอภิปรายผล ดงันี้  
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 1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและ 

สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคดิวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 1 มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.17/83.92 ซึ่ง

มีประสทิธภิาพตรงตามเกณฑ ์80/80 นั้นหมายความว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิด

ทางปัญญา เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น

ตามล าดับขั้นตอนอย่างมีระบบ มีคุณภาพจากการประเมิน และเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ และมี

คุณลักษณะสอดคล้องกบัองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่นักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอไว้คือ นง

ลักษณ ์สขุสวัสดิ์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้กระบวนการคิดแก้ไขปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์เร่ืองโลกและการเปล่ียนแปลง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมปีระสทิธภิาพ 83.17/81.67 สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้คือ 80/80 และผลการศึกษาซึ่ง

สอดคล้องกับ สุพัตรา เกษมเรืองกิจ (2550) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง นพบุรีศรีนครพิงค์ ผลการวิจัย พบว่า 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้สอนสร้างขึ้น มปีระสทิธภิาพ 81.02/80.58 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 80/80 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสทิธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ข้อมูลและ สารสนเทศ 
 

จ านวนคน (N) ร้อยละของคะแนนระหว่างเรียน (E
1
) ร้อยละของคะแนนหลังเรียน (E

2
) 

30 82.17 83.92 

   

ประสทิธภิาพบทเรียน (E
1 
/E

2
) 82.17/83.92 

 

2. ด้านผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขั้น นั้นคือ ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อเปรียบเทียบสถิติค่าที่ ( T-test) แล้ว คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญาเร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง

สอดคล้องกบัการวิจัยของ วลัยรัตน์ หล าริ้ ว และคณะ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา

วิทยาศาสตร์ เรื่องการค านวณทางไฟฟ้า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสงุกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกบั นงลักษ์ สขุสวัสดิ์ 

และคณะ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้วิธีกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาทาง

วิทยาศาสตร์ เร่ืองโลกและการเปล่ียนแปลง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทยีบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสงูกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 

กลุ่มตวัอย่าง n x  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 30 10.67 1.86 
14.62

* 
0.00 

หลังเรียน 30 17.03 1.45 

* p<.05 
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 3. ด้านการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญาเร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ 

พบว่ามกีารวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคัญทางสถติที่ระดบั .05 โดยค่าเฉล่ียของการคิดวิเคราะห์

หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนนั้นหมายความว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผงัความคดิทางปัญญาเร่ือง 

ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น 

ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิดวิเคราะห์เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นตามล าดับขั้นตอนอย่างมี

ระบบ มีคุณภาพจากการประเมินและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้นักเรียนเกิดการคิด

วเิคราะห์การใช้แผนที่ความคิดทางปัญญาที่ช่วยส่งเสริมการคิด เช่นเดียวกบั สมสกัดิ์ สนุิระเวชญ์ (2542, หน้าที่ 125) 

ได้กล่าวว่า แผนที่ความคิดเป็นการน าฤทษฎีทางสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเตม็ที่ แผนที่ความคิดเป็นการท างาน

ร่วมกบัการท างานของสมองด้านซ้ายและด้านขวา สมองด้านซ้ายจะท าหน้าที่ในการวิเคราะห์ค า สัญลักษณ์ ตรรกวิทยา 

สมองด้านขวาท าหน้าที่ในการสงัเคราะห์ รปูแบบ ส ีรปูร่าง วิเคราะห์ สวุิทย์ มูลค า (2547, หน้าที่ 21) ให้ความหมายว่า

เป็นการแสดงการเชื่อมโยงเกี่ยวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ระหว่าง ความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้อง

สมัพันธก์นั เช่นเดียวกนักบัที่มีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอไว้คือ สพิุศ กลิ่นบุปผา (2545, หน้าที่ 62) ได้ศึกษา

เร่ืองความสามารถของการเขยีนเรียงความ เร่ืองภาษาไทยที่ใช้วิธกีารเขยีนแผนที่ความคิด (Mind mapping) ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษาโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า 

ความสามารถในการเขยีนเรียงความภาษาไทยเพ่ิมขึ้นหลังจากเรียนโดยใช้วิธแีผนที่ความคิดแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถติทิี่ระดบั .05 จากเรียนด้วยแผนผงัความคดิทางปัญญาจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกดิการคดิวิเคราะห์ที่สอดคล้องกบั

แนวคดิของบลูม ที่แบ่งการคดิออกเป็น 3 ลักษณะ คอื ความส าคญั ความสมัพันธ ์และหลักการ ซึ่งในบทเรียนจะมีการใช้

ค าถามที่ผสมผสานกับการน าเสนอด้วยแผนผังความคิดและแนวคิดทฤษฎีของบลูม จึงส่งเสริมให้นักเรียนมีการคิด

วิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนตกต่างกนัไปอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยค่าเฉล่ียของการคิดวิเคราะห์หลังเรียน

สงูกว่าก่อนเรียน 

 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

กลุ่มตวัอย่าง n x  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 30 11.60 1.64 
7.84

* 
0.00 

หลังเรียน 30 14.27 2.03 

    * p<.05 

 

สรุปผลการศึกษา 

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่น าเสนอด้วยแผนผังความคิดทางปัญญาเร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือ

ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้ นมีการจัดล าดับเนื้ อหาที่เหมาะสม 

น่าสนใจ ท าให้นักเรียนกระตอืรือร้นและสนุกสนานกบัการเรียน ไม่น่าเบื่อหน่ายกบัการเรียน เกดิความเพลิดเพลินในการ

เรียนจนสามารถเกิดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ใน 3 ลักษณะ คือ 

วิเคราะห์ความส าคญั วิเคราะห์ความสมัพันธ ์และวิเคราะห์หลักการ ในเนื้อหาที่เรียนเพ่ิมมากขึ้น 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้  ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบ

ผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม จ านวน 30 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(purposive sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น 2) บทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาตอนต้น 3) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t – test dependent ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ผู้เช่ียวชาญมีความเหน็ว่า บทเรียนมีความเหมาะสมในระดับเหมาะสม

มาก ( x  = 4.22 และ SD = 0.52) ประสทิธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานเร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น คือ 81.80/80.67 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) ผลการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่าผลการเรียนรู้หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (t – test = 26.11) 3) นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน  

เร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.89 และ SD = 0.74)  

 

ค าส าคญั: การพัฒนาบทเรียน  บทเรียนแบบผสมผสาน  การเรียนแบบใช้โครงงานเป็นฐาน 

 

Abstract 

The purposes of this study were 1) to development of the blended instructional model with project base learning about 

multimedia subject for secondary education student 2) to compare of educational achievement to student’ pretest and posttest of the 

blended instructional model with project base learning about multimedia subject 3) to study the viewpoint of student who have to 

study the blended instructional model with project base learning about multimedia subject. The sample used in this study consisted 30 

students who studied at Matthayomsuksa 2 at Thasongyangwitthayakhomschool. The research instruments were 1) Lesson plan of the 

blended instructional model with project base learning about multimedia subject for secondary education student 2) e-Learning about 

multimedia subject with project base learning 3) achievement test 4) Satisfaction evaluation form. Data were analyzed through the 

mean, standard deviation and t-test dependent. The results of the research were as follows: 1) the performance assessment of lesson 

plan and e-Learning stayed in good level ( x   = 4.22, SD = 0.52) and the efficiency of e-Learning was 81.80/80.67 follow by 

criterion 80/80 2) the comparison of educational achievements between the pretest and posttest resulted that the posttest had higher 

points than the pretest one significantly at the .05 level 3) the student had positive opinions for studying by the blended instructional 
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model with project base learning about multimedia subject in the good level. Show that, the blended instructional model with project 

base learning about multimedia subject is suitable for secondary education student use to learn.  

 

Keywords: Development, The blended instructional model, Project base learning 

 

บทน า 

  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องการให้ผู้เรียนได้ลงมอืปฏบิตัจิริง มทีกัษะแสวงหาความรู้  โดยครูเป็นผู้ออกแบบ

การเรียนรู้  และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือท าแล้วการเรียนรู้กจ็ะเกดิจาก

ภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้ เรียกว่า PBL (Project-Based Learning) (วิจารณ์ พานิช, 2555) 

รวมทั้งปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีไร้พรมแดนได้โดยเครือข่ายอนิเทอร์เนต็จึงมีรูปแบบการเรียนรู้ ในรูปแบบ e-Learning 

ซึ่งเป็นการเรียนในลักษณะการเรียนออนไลน์ ควบคู่กบัการเรียนในชั้นเรียนซึ่งเรียกว่าเป็น สื่อเติม ที่นอกจากการบรรยาย

ในห้องเรียนแล้ว ผู้สอนยังออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเตมิจาก e-Learning ทั้งนี้ เพ่ือให้เหมาะสมกบั

ลักษณะของผู้เรียนในบ้านเราซึ่งยังต้องการค าแนะน าจากครูผู้สอนรวมทั้งการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดการปลูกฝังให้มี

ความใฝ่รู้ โดยธรรมชาต ิ(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) ในการจัดการเรียนกานสอน เราสามารถคงคงไว้ซึ่งการเรียนรู้

แบบดั้ งเดิมคือการเรียนในชั้นเรียน(Face-to-face) ผสมผสานกับการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เนต็ (e-learning) เรียกว่าการเรียนรู้แบบผสมผสาน หรือ Blended leaning (Donald Clark, 2003, p4, อ้างองิ

ใน พิชญาภา ยวงสร้อย, 2554) และเนื่องจากปัจจุบนั โรงเรียนมีกจิกรรมมากมายนอกเหนือจาการจัดการเรียนการสอน 

และจ านวนอปุกรณค์อมพิวเตอร์กม็จี านวนไม่เพียงพอในการเรียนหนึ่งคนต่อหนึ่งเคร่ือง ดงันั้น เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ซึ่งอยู่ระหว่างอายุ 13 – 15 ปี ซึ่งเป็นวันรุ่นตอนต้น มคีวามต้องการการยอมรับ เริ่มมคีวามคดิ

เป็นของตนเอง มคีวามรู้ พ้ืนฐานในการใช้เทคโนโลยี เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมกนัในชั้นเรียน และยังสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองได้ตามศักยภาพ จากเหตผุลและความส าคญัดงักล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้

โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตร

สถานศึกษา หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราชา 2551 โดยมีวัตถประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนแบบ

ผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชา การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวมทั้ง

ส่งเสริมให้นักเรียนมผีลการเรียนรู้หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และนักเรียนมคีวามพึงพอใจในบทเรียนแบบผสมผสานโดย

ใช้โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชาดงักล่าว 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องการสร้างสื่อมลัตมิเีดียส าหรับนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนต้น  

2. เพ่ือเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้

โครงงานเป็นฐาน เรื่องการสร้างสื่อมลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

เรื่อง การสร้างสื่อมลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. บทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่ องการสร้างสื่อมัลติมีเดียส าหรับนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนต้น มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

2. ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับ

นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น มผีลการเรียนรู้ ก่อนเรียนสงูกว่าหลังเรียน 
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3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับ

นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 

 

ขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจยั 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

เนื้อหาของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังนี้  เป็นเนื้อหาของการศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสร้างสื่อมลัตมิเีดยี  

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้  ได้แก่  

 หน่วยที่ 1 รู้จักสื่อมลัตมิเีดยี 

 หน่วยที่ 2 การออกแบบเพ่ือสร้างสร้างสื่อมลัตมิเีดยี  

 หน่วยที่ 3 การเตรียมทรัพยากรภาพและเสยีง 

 หน่วยที่ 4 การใช้โปรแกรมสร้างสื่อมลัตมิเีดยี 

 หน่วยที่ 5 การน าเสนองานมลัตมิเีดยี 

ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มโรงเรียนขุนสามชน ได้แก่ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม และ

โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

จ านวน 740 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม อ าเภอ 

ท่าสองยาง จังหวัดตาก จ านวน 30 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนักเรียน 

ที่ลงทะเบยีนเรียน รายวิชาการสร้างสื่อมลัตมิเีดยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

ขอบเขตดา้นตวัแปร 

 ตวัแปรตน้  

 บทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศึกษาตอนต้น 

ตวัแปรตาม 

1. ผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน บทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องการสร้างสื่อ

มลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ืองการสร้างสื่อ

มลัตมิเีดยี  
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กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัยพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐานรายวิชาการสร้างสื่อมัลติมีเดีย 

ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

 2. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) เรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาตอนต้น 

 3. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เรื่องการสร้างสื่อมลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่การเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

เรื่องการสร้างสื่อมลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์หลักสตูร สาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้  ในรายวิชาการสร้างสื่อมัลติมีเดีย วิเคราะห์

ผู้เรียน เพ่ือสร้างกจิกรรมการเรียนรู้  โดยเคร่ืองมอืที่ใช้ในการท าวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ บทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงาน

เป็นฐาน เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งประกอบด้วย แผนจัดการเรียนรู้

รปูแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชา การสร้างสื่อมลัตมิเีดยี โดยมกีารจัดการเรียนรู้ผสมผสานระหว่างการ

เรียนในชั้นเรียน (Face to face) เป็นกจิกรรมแบบ offline และการเรียนบนเครือข่ายอนิเตอร์เนต็ (e-Learning) เป็น

กจิกรรมแบบ offline เรียกว่า ซึ่งเรียกว่า Blended learning ในอตัราส่วน 70:30 ตามล าดบั ตามการให้ค าจ ากดัความของ 

สมาคมสโลน (SLOAN-C, 2005, p.4) จ านวน 20 ชั่วโมง 5 หน่วยการเรียนรู้  โดยใช้ขั้นตอนแบบโครงงานเป็นฐาน 

(Project based learning) ซึ่งในการวิจัยครั้ง ผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนแบบโครงงานเป็นฐาน และได้น าแนวคิดของนักวิจัย

หลายท่าน (ทศินา แขมมณ,ี 2547, อ้างองิใน พิมพ์พันธ ์เดชะคุปต์, 2548, วราภรณ ์ตระกูลสฤษดิ์, 2545, อนิรทุธ ์สติ

มั่น, 2550, หน้า 192) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้มดีงันี้  
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ตารางที่ 1 กจิกรรมการจัดการเรียนรู้บทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงนเป็นฐาน เร่ือง มัลติมีเดีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การเรียนรู้แบบออนไลน์ สร้างด้วยโปรแกรม OBECLMS คือเว็บไซต์ http://tsw.spm38.go.th ซึ่งภายใน

เวบ็ไซตป์ระกอบไปด้วย รายชื่อนักเรียน แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน เนื้อหารายวิชา สื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสาร

ใบงาน ห้องสนทนา กระดานสนทนา แบบประเมนิความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ปรึกษาแนะน าปรับปรุงแก้ไข 

ผู้เชี่ยวชาญประเมนิแผนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้  น าไปทดสอบกบันักเรียนกลุ่มทดลอง 1:1 นักเรียน 3 คน นักเรียนที่

เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน เพ่ือตรวจสอบเนื้ อหา ข้อความ รูปภาพ ส ีและปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนและบททดสอบ น าไป

ปรับปรงุแก้ไขทดสอบ 1:3 นักเรียน 15 คน เพ่ือสงัเกตปัญหา อุปสรรคในการใช้งานเพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไข และน าไป

ทดสอบกับนักเรียน 1:10 นักเรียนจ านวน 30 คน เพ่ือประเมินขั้นสุดท้ายเหมือนจริง เพ่ือหาค่า E1/E2 ตามเกณฑ ์

80/80 พบว่าเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด แล้วน าใช้จริงกบักลุ่มตวัอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 30 คน 

ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลคะแนนระหว่างเรียน คะแนนการทดสอบก่อนและหลังเรียน เพ่ือ

ประเมินคุณภาพแผนจัดการเรียนรู้  ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้  เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ ด้วยบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง การสร้างสื่อ

มลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ผลการศึกษา 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าเสนอผลการวิจัย ดงัต่อไปนี้   

 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องการสร้างสื่อ

มลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลภาพรวมของการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้  เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศกึษาตอนต้น โดยผู้เช่ียวชาญ 

รายการประเมิน  ̅ SD ระดับ 

ประสทิธภิาพ 

1. ด้านรปูแบบการจัดการเรียนรู้ 4.22 0.44 มาก 

2. ด้านเนื้อหา 4.27 0.59 มาก 

3. ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 4.33 0.56 มาก 

4. ด้านการประเมินผล 4.22 0.44 มาก 

5. ด้านองค์ประกอบของแผนการสอน 4.27 0.59 มาก 

เฉล่ีย 4.22 0.52 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบว่าผลการวิเคราะห์การประเมนิคุณภาพบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐานเรื่อง 

การสร้างสื่อมลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า อยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมี

ค่าเฉล่ีย ( ̅ = 4.22 , SD = 0.52) 

 

ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศกึษาตอนต้น 
 

  ผลลัพธ์   ร้อยละ 

คะแนนการทดสอบระหว่างเรียน  (E1)  81.80 

คะแนนการทดสอบวัดผลหลังเรียน (E2)  80.67 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนการทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีค่าเท่ากบั 81.80 และคะแนนการทดสอบวัดผล

หลังเรียน (E2) มค่ีาเท่ากบั 80.67 แสดงว่าประสทิธภิาพบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐานเรื่อง การสร้าง

สื่อมลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น คอื 81.80/80.67 เป็นไปตามเกณฑท์ี่ตั้งไว้ 

2. ผลการเปรียบเทยีบผลการเรียนวิชาการสร้างสื่อมลัตมิเีดยีของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การสร้างสื่อมลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

 

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลผลการเรียนของผู้เรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง การสร้างสื่อ

มัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 
 

ผลลัพธ์    ̅ SD t-test p-value 

ก่อนเรียน 30 15.27 2.16 26.11* .00 

หลังเรียน 30 24.20 1.85   

 

จากตารางที่ 4 พบว่าการสอบวัดความรู้ ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

เร่ือง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียในการสอบก่อนเรียน 

เท่ากับ 15.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.16 เท่ากับ คะแนนเฉล่ียหลังเรียน เท่ากับ 24.20 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.85 ค่า t-test ที่ได้เท่ากบั 26.11 แสดงว่าคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ .05 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องการ

สร้างสื่อมลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เร่ือง การสร้างสื่อ

มัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 
 

รายการประเมิน  ̅ SD ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 3.93 0.69 มาก 

2. ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 3.86 0.79 มาก 

3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 3.89 0.74 มาก 

เฉล่ีย 3.89 0.74 มาก 
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จากตาราง 5 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่องการ

สร้างสื่อมลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษา นักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัพอใจมาก ( x   = 3.89 , SD = 

0.74 ) แสดงว่าโดยระดบัความพึงพอใจมากที่สดุ คอื มคีวามพึงพอใจต่อบรรยากาศการจัดการเรียนรู้  ( x   = 3.93 , SD 

= 0.69) รองลงมาคือประโยชน์ที่ได้รับ ( x   = 3.89 , SD = 0.74 ) และกจิกรรมการเรียนรู้  ( x   = 3.86 , SD = 

0.79) 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

  การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 

ผู้วิจัยสามารถสรปุผลการศึกษา ได้ดงันี้  

1. ประสทิธภิาพของบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานเรื่องการสร้างสื่อมลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากผลการทดลองพบว่าคะแนนการทดสอบรวมระหว่างเรียน (E1) มีค่าเท่ากบั 81.80 และ

คะแนนทดสอบผลสมัฤทธิ์หลังเรียน (E2) มีค่าเท่ากบั 80.67 แสดงว่าประสทิธภิาพของบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้

โครงงานเป็นฐานเรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ 81.60/80.67 เป็นไปตาม

เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเนื่องมาจากการด าเนินการพัฒนาและหาประสิทธิภาพได้ท าอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ 

การศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์เนื้ อหา การออกแบบบทเรียนและ

รปูแบบการะบวนการสอน การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานเรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับ

นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ได้น าการออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน มาเป็นแนวทาง

ในการจัดการเรียนรู้  ท าให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธภิาพ มีขั้นตอนที่เป็นระบบ แบ่งการเรียนการสอนทั้งแบบ online 

และ offline ได้เหมาะสมกบัผู้เรียน สอดคล้องกบั จุฑารัตน์ ทาทพิย์ และคณะ (2551) ได้พัฒนาสื่อวีดทีศัน์ ประกอบการ

สอนแบบโครงงาน เรื่อง การผลิตน า้ส้มควันไม้ โรงเรียนเครือข่ายระบบนิเวศ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้  

1) สร้างและหาประสทิธภิาพของสื่อวีดทีศัน์ ประกอบการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การผลิตน า้ส้มควันไม้ 2) เปรียบเทยีบ

ผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อวีดีทศัน์ ประกอบการสอนแบบโครงงาน เร่ือง การผลิตน า้ส้มควันไม้ 3) เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเ รียนที่มีต่อสื่ อวีดีทัศน์  ประกอบการสอนแบบโครงงาน เ ร่ือง การผลิตน ้า ส้ม 

ควันไม้ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขาสระนางสรง ภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2550 โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 20 คน จากการศึกษาปรากฏว่า ประสิทธิภาพของสื่อวีดีทัศน์ 

ประกอบการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การผลิตน า้ส้มควันไม้ มปีระสิทธภิาพ 88.40/87.16 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ ์80/80  

  2. การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนจากบทเรียนแบบผสมผสานโดย

ใช้โครงงานเป็นฐานเร่ืองการสร้างสื่อมลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น พบว่าคะแนนเฉล่ียของนักเรียน

ก่อนเรียน เท่ากับ 15.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.16 คะแนนเฉล่ียหลังเรียนเท่ากับ 24.20 และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั ค่า t-test ที่ได้ เท่ากบั 26.11 แสดงว่าคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะเป็นการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธกีารเรียนแบบดั้งเดิมคือ

เรียนในชั้นเรียน แบบ offline (Face-to-face) ร่วมกบัการเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ แบบ online (e-Learning) ซึ่ง

มลีักษณะให้ผู้ เรียนได้ท าแบบทดสอบ online ศึกษาแต่ละหน่วยแบบ online และน ามาอภิปรายในชั้นเรียน แบบ offline 

และลงมอืปฏบิตัร่ิวมกนัในชั้นเรียน โดยมกีารให้ปฏบิตังิานเป็นกลุ่ม โดยจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม คละความสามารถในการ

เรียนรู้  สูง ปานกลาง ต ่า ในอัตราส่วน 1:2:1 มีการท ากิจกรรมและค้นคว้าหาค าตอบร่วมกันภายในกลุ่ม เกิดการ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในขณะเรียน ค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมได้ทุกที่ ทุกเวลา บน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สอบถามแลกเปล่ียนความรู้  ได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านการโพสต์หรือการสนทนาบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งสามารถสอบถาม ปฏิบัติ อภิปราย ร่วมกันในห้องเรียนตามปกติได้อีกด้วย ซึ่งผลการ

ประเมนิประสทิธภิาพบทเรียนแบบผสมผสาน โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เรื่อง การสร้างสื่อมลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล รอดเนียม (2554) ที่ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
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ผสมผสานที่พัฒนาขึ้นโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับนิสิตปริญญาตรี โดยด าเนินการวิจัย 2 

ระยะคอื การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือพัฒนาจิต

วิทยาศาสตร์ส าหรับนิสติปริญญาตรี และการทดลองใช้และการศึกษาผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสติ 

ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิยาลัยนเรศวร จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า นิสิตมีคะแนนจิตวิทยาศาสตร์หลัง

เรียนตามรปูแบบที่พัฒนาขึ้นสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบัสถติ ิ.01 แสดงว่ารปูแบบที่พัฒนาขึ้นมีประสทิธผิล

ต่อการน าไปใช้พัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ของนิสติ 

3. การประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 ที่เรียนรู้ ด้วยบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงาน

เป็นฐานเรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการ

จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ีย (x  ) เท่ากบั 3.89 และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 0.74 

เนื่องมาจาก การด าเนินการวิเคราะห์ผู้เรียน การออกแบบบทเรียน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนท าให้ได้ลักษณะของบทเรียนที่น่าสนใจ ผู้เรียนสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้ลงมือปฏบิัติ

จริง และร่วมกันท างาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นของตนเองร่วมกับเพ่ือนในกลุ่ม และน าเสนอ

ผลงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ ทาทิพย์ และคณะ (2551) ได้พัฒนาสื่อวีดีทัศน์ ประกอบการสอนแบบ

โครงงาน เรื่อง การผลิตน า้ส้มควันไม้ โรงเรียนเครือข่ายระบบนิเวศ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้  1) สร้าง

และหาประสิทธิภาพ ของสื่อวีดีทัศน์ ประกอบการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การผลิตน ้าส้มควันไม้ 2) เปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อวีดีทศัน์ ประกอบการสอนแบบโครงงาน เร่ือง การผลิตน า้ส้มควันไม้ 3) เพ่ือ

ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อวีดีทัศน์ ประกอบการสอนแบบโครงงาน เร่ือง การผลิตน า้ส้มควันไม้ กลุ่ม

ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเขาสระนางสรง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2550 โดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 20 คน จากการศึกษาปรากฏว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อวีดีทศัน์ 

ประกอบการสอนแบบโครงงาน เรื่อง การผลิตน า้ส้มควันไม้ อยู่ในระดบัมาก  

ประโยชน์ที่ได้รับในการวิจัยคร้ังนี้คอืสามารถน าบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็นฐานเร่ืองการสร้างสื่อ

มลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น สามารถน าไปประยุกตใ์ช้กบันักเรียนในระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ได้ นอกจากนี้ยังมปีระโยชน์ต่อการวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ น ารปูแบบการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานเป็น

ฐานเรื่องการสร้างสื่อมลัตมิเีดยี ส าหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ไปประยุกตใ์ช้ในรายวิชาอื่นๆ ต่อไปได้ หรือน า

รปูแบบการพัฒนาบทเรียนไปปรับเปล่ียนอตัราส่วนของการเรียนแบบ online และ offline ได้ตามบริบทของสถานศึกษา

และผู้เรียน รวมทั้งสามารถน ารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน online และ offline ไปประยุกต์ใช้ร่วมกบัวิธกีารสอนใน

รปูแบบอื่นๆ ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้  มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่มีประสทิธภิาพ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 3) เพ่ือประเมินทกัษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการเรียนแบบ

ผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัย

และพัฒนา มีขั้นตอนดังนี้  1) สร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 2) เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยน าเคร่ืองมือที่มีคุณภาพไปทดลองใช้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 30 คน 3) ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 4) วิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  2) บทเรียนผ่านเวบ็ 3) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ 4) แบบวัดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5) แบบ

ประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t – test Dependent Sample 

ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม มีประสทิธิภาพ เท่ากับ 81.02/80.58 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่

ก าหนดไว้ 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ทกัษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ มีคะแนนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 76.85) 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและ

อนุกรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.26, S.D. = 0.65) แสดงว่าการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน ช่วยพัฒนาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเร้าความสนใจของนักเรียน 

 

ค าส าคญั: บทเรียนแบบผสมผสาน  ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ล าดับและอนุกรม 

 

Abstract 

 This objectives of this research are 1) To create and determine the effectiveness of blended learning with sequences and 

series in order to develop mathematical skills and processes with the efficiency of 80/80 2) To compare learning achievement before 

and after the development 3) To assess mathematical skills and processes after the development of blended learning 4) To study the 

students' satisfaction of blended learning with sequence and series to develop mathematical skills and processes for Mathayomsuksa 5 

students. The procedures of this research and development are as follow: 1) Generate and determine the quality of the tools 2) 

Collect data by using the quality tools to experiment with 30 samples 3) Evaluate the students’ satisfaction of blended learning 4) 

Analyze data and tools used in this research, that is, 1) Llesson plan 2) Blended learning lesson 3) Achievement test 4) 

Mathematical skill and process test 5) Satisfaction assessment form. Statistics used to analyze are percentage, mean, standard 

deviation, dependent samples t-test. According to the research, it was found that 1) The efficiency of blended learning with 

sequences and series accounted for 81.02/80.58, achieving the target of 80/80 2) The post-learning achievement of students was 

higher than the pre-learning one, with statistical significance of .05 3) Mathematical skills and processes was in a good level 



กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                                  Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 606 – 

 

(76.85 %) 4) The students' satisfaction of blended learning with sequences and series was considered high ( x  = 4.26, S.D. = 

0.65). As a result, it can be concluded that blended learning helped improve learning achievement, promote the students' 

mathematical ability, and stimulate the students' interest. 

 

Keywords: Blended learning, Mathematical skills and processes, Sequences and series 

 

บทน า 

 สงัคมโลกในทุกวันนี้มกีารเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

นั้น เนื้อหา บทความ ความรู้ หรือทฤษฎทีี่เกี่ยวกบัระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้มีการเปล่ียนแปลง

ไปตามกาลเวลา ปัจจุบันการศึกษาของไทยมีการน าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการศึกษามากขึ้นเพราะเทคโนโลยีมี

ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาในยุคสงัคมสารสนเทศในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างมาก หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นสมรรถนะที่ส  าคัญที่ผู้เรียนพึงมีและปฏบิัติได้ 

โดยผู้เรียนจะต้องมคีวามสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมทีกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการ

พัฒนาตนเองและสงัคม ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร การท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมี

คุณธรรม (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551) 

 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อผู้ เรียนเป็นอย่างมาก  เพราะคณิตศาสตร์มี

บทบาทส าคญัยิ่งต่อการพัฒนาความคดิมนุษย์ ท าให้มนุษย์มคีวามคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน 

สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

และสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสขุ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551) ในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ได้ก าหนดสาระหลัก และตัวชี้ วัดที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน ไว้ในสาระที่ 

6 ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร 

การสื่อความหมายทางคณติศาสตร์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ ต่างๆ ทางคณติศาสตร์ และเชื่อมโยงคณติศาสตร์

กบัศาสตร์อื่นๆ และมคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ท าให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพนั้น จะต้องให้มคีวามสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้  ทกัษะและกระบวนการ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551) และ

มคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้เกดิทกัษะกระบวนการดงักล่าว ดงันั้น 

หัวใจส าคญัของการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์กค็อืการฝึกให้ผู้เรียนเกดิทกัษะและกระบวนการ 

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O – Net) วิชาคณติศาสตร์ของโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

พบว่า มคีะแนนค่อนข้างต ่า ปี 2554 คะแนนเฉล่ีย 19.86 ปี 2555 คะแนนเฉล่ีย 20.03 ปี 2556 คะแนนเฉล่ีย 17.23 

(วิชาการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม, 2556) และผลการสอบรายวิชาคณติศาสตร์พ้ืนฐาน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม พบว่า ปีการศึกษา 2553 มนีักเรียนผ่านเกณฑร์ะดบัด ีร้อยละ 62.35 (วิชาการโรงเรียนห้วยม้า

วิทยาคม, 2553) ปีการศึกษา 2554 มีนักเรียนผ่านเกณฑร์ะดับดี ร้อยละ 63.59 (วิชาการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม, 

2554) ปีการศึกษา 2555 มนีักเรียนผ่านเกณฑร์ะดบัด ีร้อยละ 61.48 (วิชาการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม, 2555) ซึ่งผล

การสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนปีการศึกษา 2553 - 2555 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคงที่ ไม่มีการพัฒนาให้สงูขึ้น 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรู้และมผีลการเรียนอยู่ในระดบัที่ผ่านเกณฑส์งูขึ้น โดยเน้นการพัฒนาทกัษะและ

กระบวนการทางคณติศาสตร์  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือที่จะผสานการ

เรียนรู้ โดยการรวมเอาการเรียนในชั้นเรียนกับการเรียนจากเทคโนโลยีต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน การจัดการเรียนรู้แบบ

ผสมผสาน (Blended Learning) คือ การผสมผสานวิธกีารเรียนต่างๆ เทคนิค ทรัพยากรและการประยุกต์สิ่งต่างๆ ใน

สภาพการเรียน (Learning Environments) ที่มีปฏสิมัพันธอ์ย่างมีความหมาย ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ต่างๆ 
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เพ่ือใช้ความรู้และทกัษะที่เรียนรู้ภายใต้การแนะน า (supervision) และการสนับสนุน (support) จากผู้สอนทั้งภายในและ

ภายนอกชั้นเรียน วิธนีี้ จะใช้ร่วมกบัการสอนแบบปกติ หรือที่นิยมเรียกกนัว่าการเรียนการสอนแบบ face to face (F2F) 

โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (applied science) หรือกจิกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (informational 

technology หรือ IT) ด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (เช่น Computer, Cellulas, I-phone, sky TV 

channels) และสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ ผู้ เรียนและผู้สอนต่างเรียนรู้ ด้วยกันเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอนโดยมี

จุดมุ่งหมายที่ส  าคัญของการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือที่จะจัดโอกาสให้เกดิการเรียนรู้อย่างแท้จริงทั้งท าให้มีอสิระในการ

เรียนได้ประโยชน์และมคีวามก้าวหน้าที่ย่ังยืน (Graham, 2005 อ้างถงึใน ประหยัด จิระวรพงศ์, 2552) จากรูปแบบการ

สอนเดมิๆที่มคีรบูรรยายหน้าห้องเพียงอย่างเดยีว อาจท าให้เดก็ มคีวามเข้าใจในบทเรียนที่ด ีแต่เป็นรปูแบบการสอนที่น่า

เบื่อ ไม่เร้าความสนใจ การสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจ ให้เกดิการตั้งใจเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมาก เพราะหาก

ผู้ เรียน ไม่มีความสนใจหรือเกิดการอยากเรียนแล้ว การสอนเพ่ือให้เกดิประสิทธิภาพคงไม่เกดิผล แต่หากเป็นวิชาที่

ต้องการค าแนะน าเพ่ือให้เกดิการเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนั้นการเรียนผ่านเวบ็เพียงอย่างเดยีวอาจไม่ดพีอ แต่ถ้าน าการสอน

ทั้งสองรูปแบบมาผสมผสานกนัโดยน าข้อดีของแต่ละรูปแบบมาปรับใช้น่าจะเกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน  ดังเช่น การ

จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่น ารูปแบบการผสมผสานมาใช้โดยน าจุดเด่นของรูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง

มาเสริมเพ่ือลดจุดอ่อนของรูปแบบการเรียนการสอนอกีรูปแบบหนึ่ง เพ่ือผลสมัฤทธิ์ในการเรียนการสอน คือ การใช้การ

เรียนการสอนผ่านเวบ็ ร่วมกบัการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน (ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2545) คุณสมบตัดิงักล่าวจึงเหมาะกบัการจัดการศึกษาในปัจจุบัน เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ผู้ เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  มีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เพ่ือผู้ เรียนพัฒนาเตม็

ศักยภาพ (สวลี มูลวณชิย์, 2555)  

ผู้ วิจัยจึงสนใจจะพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานโดยการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บร่วมกับการสอนแบบ

บรรยายในห้องเรียน โดยหวังว่าผู้ เรียนจะได้รับประโยชน์ทั้งด้านความรู้  ด้านเจตคติ ด้านทกัษะ เปล่ียนบรรยากาศการ

เรียนการสอนให้น่าสนใจขึ้น เป็นแรงจูงใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้  อกีทั้งนักเรียนยังสามารถศึกษาค้นคว้าความรู้ทั้งในและ

นอกเวลาเรียน สามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองเมื่อมีความต้องการ ส่งเสริมให้เกดิการฝึกฝนและพัฒนาทกัษะกระบวนการ

ทางคณติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

 

วิธีการศึกษา 

  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีการด าเนินการตามล าดับ 

ดงันี้  

1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในห้องเรียนร่วมกบัการเรียนผ่านเวบ็ จ านวน 18 ชั่วโมง โดยการ 

ศึกษาหลักสตูรแกนกลาง หลักสตูรระดับชั้นเรียน สาระการเรียนรู้  และตัวชี้ วัด น าไปให้ผู้ เชียวชาญด้านเนื้ อหาตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) และน ามาปรับปรงุแก้ไขตามค าแนะน า 
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รูปท่ี 1 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  

 

2. สร้างบทเรียนผ่านเวบ็ เรื่อง ล าดับและอนุกรม โดยด าเนินการตามรูปแบบของ ADDIE Model 5 ขั้น (ไชย

ยศ เรืองสวุรรณ, 2552) และหาประสทิธภิาพของบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 หลักการออกแบบ ADDIE Model 

 

 การหาประสทิธภิาพของบทเรียน 

  การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Tryout) น าบทเรียนผ่านเวบ็ที่สร้างขึ้นไปทดลองหนึ่งต่อ

หนึ่งกบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ที่มรีะดบัผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน จ านวน 3 คน พบว่า บทเรียนผ่านเวบ็ 

เรื่อง ล าดับและอนุกรม มีประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) ต ่ากว่าเกณฑ์ 80/80 โดยรวมมีประสิทธิภาพ (E

1
/E

2
) เท่ากับ 

75.83/71.67 จึงได้น ามาปรับปรงุ แก้ไขเพ่ือให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้นต่อไป  
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  การทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) น าบทเรียนผ่านเวบ็ที่สร้างขึ้นไปทดลองกบันักเรียนที่

ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 คน นักเรียนกลุ่มอ่อน 3 คน กลุ่มปานกลาง 3 คน และกลุ่มเก่ง 3 คน เพ่ือหาจุดบกพร่อง

ต่างๆ ของบทเรียนผ่านเว็บ พบว่า บทเรียนผ่านเวบ็ เรื่อง ล าดับและอนุกรม มีประสิทธิภาพ (E
1
/E

2
) ต ่ากว่าเกณฑ ์

80/80 โดยรวมมีประสทิธภิาพ (E
1
/E

2
) เท่ากบั 79.72/79.44 จึงได้น ามาปรับปรุง แก้ไขเพ่ือให้มีประสทิธภิาพยิ่งขึ้น

อกีคร้ัง 

  การทดลองภาคสนาม (Field Tryout) น าบทเรียนผ่านเวบ็ที่สร้างขึ้นไปทดลองกบันักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอย่าง จ านวน 30 คน นักเรียนกลุ่มอ่อน 10 คน กลุ่มปานกลาง 10 คน และกลุ่มเก่ง 10 คน จากผลการทดลองพบว่า 

บทเรียนผ่านเวบ็ เรื่อง ล าดับและอนุกรม มีประสทิธิภาพ (E
1
/E

2
) เท่ากบั80.96/80.17 ซึ่งมีประสทิธิภาพตามเกณฑ์

ที่ตั้งไว้ จึงเชื่อมั่นได้ว่า บทเรียนผ่านเวบ็ เร่ือง ล าดบัและอนุกรม ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้กบักลุ่ม

ตวัอย่างได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แสดงขั้นตอนการสร้างและหาประสทิธภิาพบทเรียนผ่านเวบ็ เร่ืองล าดับและอนุกรม 

 

 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบทดสอบกับ

จุดประสงค์การเรียนรู้  ตรวจสอบค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ หาความเชื่อมั่นของแบบ 

ทดสอบทั้งฉบบัมค่ีาเท่ากบั 0.93 
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รูปท่ี 4 แสดงขั้นตอนการสร้างและหาประสทิธภิาพแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

 

 4. สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยคัดเลือกจากแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O – Net) ปี 2549 – 2554 จ านวน 18 ข้อ น าไปใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงระหว่างข้อค าถามกบั

ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ 
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รูปท่ี 5 แสดงขั้นตอนการคัดเลือกแบบทดสอบวัดทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 

5. สร้างแบบประเมนิความพึงพอใจ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้ อหา และน ามาปรับปรุง

แก้ไขตามค าแนะน า 
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รูปท่ี 6 แสดงขั้นตอนการสร้างและหาประสทิธภิาพแบบประเมินความพึงพอใจ 

ผลการศึกษาคน้ควา้ 

  ผลการศึกษาค้นคว้า สรปุได้ดงันี้  

 1. บทเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มปีระสทิธภิาพ เท่ากบั 81.02/80.58 เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ที่ก  าหนดไว้ 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง ล าดบัและอนุกรม หลังเรียนสงู

กว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

3. ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง ล าดับและอนุกรม เพ่ือ

พัฒนาทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 พบว่ามคีะแนนอยู่ในระดับด ี

4. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการใช้บทเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

  จากการศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน เรื่องล าดับและอนุกรมเพ่ือพัฒนาทักษะ

กระบวนการทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มปีระเดน็ที่จะน ามาอภิปรายผล ดงันี้  

 1. ผลการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง ล าดับและอนุกรม พบว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 

81.02/80.58 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดคือ 80/80 แสดงให้เหน็ว่าบทเรียนแบบผสมผสานที่จัดการเรียนรู้แบบ

บรรยายร่วมกบัการเรียนออนไลน์ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้นมีประสทิธภิาพที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้ศึกษา

ค้นคว้าได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนาบทเรียนบนเวบ็ตามรูปแบบของ ADDIE Model (ไชยยศ เรืองสวุรรณ, 2552, 

หน้า 118 – 120) ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาระบบที่เป็นขั้นตอน 5 ขั้น คือ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา 

ขั้นการน าไปใช้ และขั้นการประเมนิผล โดยออกแบบรปูแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานที่ตอบสนองการเรียนรู้ของ

ผู้ เรียนทั้งด้านเนื้ อหาและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ผู้ เรียน  สอดคล้องกบั งานวิจัยของ  

สธุาวัลย์ สมานหมู่ (2554, บทคดัย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการ

เรียนแบบผสมผสาน ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบผสมผสานหลังการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มณรีัตน์ บุญท้วม (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการค้นคว้าอสิระเรื่อง การศึกษาผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็

แบบร่วมมอืเทคนิคกลุ่มผลสมัฤทธิ์(STAD) วิชาคณติศาสตร์ เรื่อง ล าดบัและอนุกรมอนันตข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็มีประสิทธภิาพ 71.57/76.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ ์70/70 ที่

ก าหนดไว้ 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสทิธภิาพของบทเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง ล าดับและอนุกรม 
 

จ านวนคน (N) ร้อยละของคะแนนระหว่างเรียน (E
1
) ร้อยละของคะแนนหลังเรียน (E

2
) 

30 81.02 80.58 

ประสทิธภิาพบทเรียน (E
1 
/E

2
) 81.02/80.58 

 

2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน เร่ือง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทกัษะกระบวนการ

ทางคณติศาสตร์ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้

เหน็ว่า บทเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง ล าดบัและอนุกรม ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเนื้ อหาบทเรียน เนื่องมาจาก

การเรียนแบบบรรยายร่วมกบัการเรียนผ่านเวบ็ ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียน และทบทวนความรู้ ได้ตลอดเวลาและ



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

- 613 – 

 

ตรวจสอบความเข้าใจด้วยตนเองได้ทนัที โดยการท าแบบฝึกหัดหลังจากที่เรียนบทเรียนไปแล้ว หากนักเรียนไม่เข้าใจใน

เร่ืองใดกส็ามารถแลกเปล่ียนความรู้กับนักเรียนด้วยกันเองผ่านการสนทนาออนไลน์ ปรึกษาครูผู้สอนผ่านการสนทนา

ออนไลน์ หรือการเรียนรู้ ในห้องเรียน นอกจากนี้ ยังสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น YouTube 

สธุาวัลย์ สมานหมู่ (2554, บทคดัย่อ) พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการเรียน

แบบผสมผสานหลังการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มณีรัตน์ บุญท้วม (2554, 

บทคัดย่อ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบร่วมมือ วิชา

คณติศาสตร์ เรื่อง ล าดบัและอนุกรมอนันต์ มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดบั .05 สไุลมาน ยะโกะ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง ผลของการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสานที่

พัฒนาตามแนวคดิการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มต่ีอผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 

ในจังหวัดยะลา พบว่านักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนแบบผสมผสานที่พัฒนาตามแนวคดิการเรียนรู้แบบร่วมมอื มผีลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนสงูกว่านักเรียนทเีรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิอย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั .01  

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 
 

กลุ่มตัวอย่าง N x  
S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 30 5.63 1.27 
23.39

* 
0.00 

หลังเรียน 30 15.13 1.96 

 * p<.05 

 

3. ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังการใช้บทเรียนแบบผสมผสาน เรื่อง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนา

ทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร์ พบว่ามคีะแนนเฉล่ียร้อยละ 76.85 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ การจัดการเรียนการ

สอนคณติศาสตร์ที่ท าให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้น จะต้องให้มีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้  ทกัษะ

และกระบวนการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 3) และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผู้ เรียนในการพัฒนาความรู้

ความสามารถของตนเองให้เกดิทกัษะกระบวนการดงักล่าว ดงันั้น หัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ก็

คือการฝึกให้ผู้ เรียนเกิดทักษะและกระบวนการ เนื่องมาจากการเรียนแบบผสมผสานนั้นนักเรียนได้ฝึกฝนทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียน มีโจทย์ค าถามเพ่ิมเติมนอกเหนือจากในหนังสอืเรียน ซึ่งผู้ เรียน

สามารถตรวจสอบขั้นตอนการแสดงวิธคีิดที่แสดงให้เหน็ถึงความสามารถในการเขียนสื่อความกระบวนการคิดหาค าตอบ

ของข้อนั้นๆ ได้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนบนเวบ็ สอดคล้องกบังานวิจัยของ สธุาวัลย์ สมานหมู่ (2554, บทคัดย่อ) ได้ท า

วิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการเรียนแบบผสมผสาน  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบ

ผสมผสานหลังการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 

ตารางที่ 3 ร้อยละคะแนนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ หลังการเรียนด้วยบทเรียนแบบผสมผสาน 
 

คะแนนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ จ านวนนกัเรียน (n) คะแนนเต็ม รอ้ยละ 

หลังเรียน 30 54 76.85 

  

4. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่อการใช้บทเรียนบนเวบ็ เรื่อง ล าดับและอนุกรม เพ่ือพัฒนาทกัษะกระบวนการ

ทางคณติศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากค่าเฉล่ีย 4.26 สาเหตุ

เพราะว่าผู้เรียนได้เปล่ียนบรรยากาศการเรียนรู้  ศูนย์ศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545, หน้า 11-12 ) 

จากรปูแบบการสอนเดมิๆที่มคีรบูรรยายหน้าห้องเพียงอย่างเดยีว อาจท าให้เดก็มีความเข้าใจในบทเรียนที่ดี แต่กลับเป็น

รปูแบบการสอนที่น่าเบื่อ ไม่เร้าความสนใจ การสร้างบรรยากาศเร้าความสนใจให้เกดิการตั้งใจเป็นสิ่งที่มคีวามส าคญัอย่าง
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มาก เพราะหากผู้เรียน ไม่มคีวามสนใจหรือเกดิการอยากเรียนแล้วการสอนเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพคงไม่เกดิผล แต่หาก

เป็นวิชาที่ต้องการค าแนะน าเพ่ือให้เกดิการเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนั้นการเรียนผ่านเวบ็เพียงอย่างเดียวอาจไม่ดีพอ แต่ถ้า

น าการสอนทั้งสองรูปแบบมาผสมผสานกันโดยน าข้อดีของแต่ละรูปแบบมาปรับใช้น่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียน  

ดังเช่น การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่น ารูปแบบการผสมผสานมาใช้โดยน าจุดเด่นของรูปแบบการเรียนการสอน

รปูแบบหนึ่งมาเสริมเพ่ือลดจุดอ่อนของรปูแบบการเรียนการสอนอกีรปูแบบหนึ่ง เพ่ือผลสมัฤทธิ์ในการเรียนการสอน คือ 

การใช้การเรียนการสอนผ่านเวบ็ ร่วมกบัการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน สธุาวัลย์ สมานหมู่ (2554, บทคัดย่อ) 

พบว่า การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนจากการเรียนแบบผสมผสาน พบว่าความพึง

พอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

 

ตารางที่ 4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 

ด้าน ข้อความ 
n=30 

ระดับความพึงพอใจ 
x  S.D. 

1 ด้านรปูแบบ/ลักษณะของบทเรียนบนเวบ็ 4.25 0.69 มาก 

2 ด้านเนื้อหา 4.30 0.64 มาก 

3 ด้านกจิกรรมการเรียนรู้ 4.23 0.61 มาก 

เฉลีย่รวม 4.26 0.65 มาก 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาบทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง

การใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ และศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อผลการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

โดยวิธีการเจาะจง จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เร่ืองการรู้ เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมกับการ

จัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ 5E 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Dependent ผลการวิจัยพบว่า ประสทิธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เร่ืองการรู้ เท่าทัน

เทคโนโลยี ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 81.60/80.67 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนและหลังการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ของนักเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เร่ืองการรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  

(5E) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.27  

 

ค าส าคญั: บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็  การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E)  การพัฒนาบทเรียน 

 

Abstract 

This research aims to develop Internet network. Compare achievement before and after the lessons on the Internet. And 

satisfaction of students to take lessons on the Internet. The sample used in this study. Students in grade 6 school district, Wat Don 

Kaew, Mae Sot District, Tak Province were recruited by way of placement of 30 was used in this study lessons on the Internet. The 

technology literacy in conjunction with the learning Inquiry (5E) quality of lessons on the Internet. Plans 5E learning achievement 

test. And satisfaction of students. The lessons learned on the Internet. The statics used in this study, mean standard deviation, t-test 

Dependent results were found. Performance lesson on Internet network. The technology literacy in conjunction with the learning 

Inquiry (5E) efficiency criteria of 81.60 / 80.67 an achievement before and after the lesson on Internet network of students 

studying higher education, a significant statistic. Level. 05, and the satisfaction of students with a lesson on Internet network. The 

technology literacy in conjunction with the learning Inquiry (5E) are satisfied in the study had an average of 4.27. 

 

Keywords: Lessons on internet network, Learning inquiry (5E), Development 
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บทน า 

พระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 ในหมวด 4 มาตรา 22 กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก

ว่า ผู้เรียนทุกคนมคีวามสามารถในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้และถอืว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สดุ” ดังนั้นการจัดการ

การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเตม็ศักยภาพ และในมาตรา 24 กล่าวถึงการจัดการ

กระบวนการเรียนรู้ ว่า “ต้องยึดหลักในเรื่องการจัดเนื้ อหาสาระ และกจิกรรมสอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของ

ผู้เรียน โดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดการเรียนรู้ ด้วยวิธกีารที่หลากหลายรปูแบบ เช่น กระบวนการฝึกทกัษะ 

กระบวนการคดิ การจัดการ การประยุกตค์วามรู้  ฝึกการปฏบิตัใิห้ท าได้ คดิเป็นท าเป็น และกระตุ้นให้เกดิการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยผสมผสานความรู้ ต่างๆ อย่างเป็นสดัส่วนสมดุลกนั โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกสถานที่ตาม

ศักยภาพของผู้เรียน ในด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้นั้นได้วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้” ในหมวด 9 มาตรา 64 กล่าวไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต

และพัฒนาบทเรียน ต ารา หนังสอืทางวิชาการ สื่อ สิ่งพิมพ์อื่นๆ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” มาตรา 66 

กล่าวไว้ว่า “ผู้เรียนมสีทิธิ์ได้รับการพัฒนาขดีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้

มคีวามรู้และทกัษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต”  

 “สงัคมอุดมปัญญา” ในทนีี้หมายถึงสงัคมที่มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชาญ

ฉลาด โดยใช้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความ เฉลียวฉลาด (Smart) และรอบรู้

สารสนเทศ (Information literacy) สามารถเข้าถึง และใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรู้ เท่า

ทัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล 

(Smart Governance) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมั่นคง” 

(แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาต ิIT 2010 ฉบบัที่ 2) 

ประเดน็ของโลกาภิวัฒน์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้การไหลบ่าของข้อมูลและสารสนเทศ จากหลากหลาย

วัฒนธรรม ผ่านการสื่อสารในหลายช่องทางอย่างรวดเรว็โดยไม่ผ่านการคัดสรรหรือกลั่นกรองนั้น  นับว่าจะเป็นปัญหาที่

เพ่ิมขึ้ นแก่เดก็และเยาวชนอย่างทวีคูณ การศึกษาในปัจจุบันสอนให้คนเป็นผู้  “รู้” แต่ไม่ได้สอนให้เป็นผู้ที่ “รู้ทัน” 

ถึงแม้ว่านโยบายรัฐบาล หน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จะมีแนวนโยบาย ในการพัฒนามนุษย์ใน

สังคมสารสนเทศหลายประการแล้วกต็าม กลับพบว่าการพัฒนานั้นยังไม่ส่งผลย้อนกลับมาเท่าที่ควร ในฐานะของ

นักพัฒนาศึกษา สิ่งที่มองเหน็ช่องทางที่จะช่วยส่งเสริม และพัฒนา คือการหาแนวทางเพ่ือปลูกฝังวิธกีารใช้ ICT ที่เกดิขึ้น

ในสงัคมปัจจุบนั อย่างชาญฉลาด โดยการสร้างแนวทาง “การรู้ เท่าทนั”  

เราจะช่วยกนัส่งเสริมและพัฒนาแนวคดินี้ ได้อย่างไร ซึ่งเป็นปัญหาท้าทายที่ทุกท่านควรเสนอแนวทางร่วมกนั จึง

เห็นได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ส  าคัญอย่างหนึ่งที่จะท าให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างสะดวงและ

รวดเรว็ จึงท าให้ในปัจจุบันนี้  เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการชีวิตประจ าวันมากขึ้น  รวมถึงการจัดการศึกษา

ในปัจจุบนัจึงจ าเป็นต้องมกีารเปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรู้ใหม่เพ่ือปรับองคค์วามรู้ให้สอดคล้องกนั ทรัพยากรที่ได้จาก

สื่อนวัตกรรมใหม่มสี่วนจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน ดงันั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอืส่วนส าคญัอย่างย่ิงในการศึกษาโดยเน้นที่ครผูู้สอนจะต้องมคีวามรู้  ความช านาญในการที่จะน ามาจัดการเรียนรู้ ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะท าให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างรวดเรว็มปีระสทิธภิาพและเกดิผลสมัฤทธิ์ทาง

การศึกษา จึงจะเหน็ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามส าคญัต่อการเรียนการสอนอย่างมาก 

 ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยให้การออกแบบสื่อการเรียนรู้สามารถท าได้ง่ายขึ้น จึงไม่ใช่เรื่องยากนักส าหรับครูใน

การพัฒนาสื่อการศึกษาบนเครือข่ายด้วยตนเอง (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541, หน้า 55-56) ดังนั้น ผู้ศึกษาจึง

สามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เรื่องการรู้ เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือประกอบการเรียนการสอนและเป็นสื่อการเรียนรู้  รูปแบบ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็รูปแบบหนึ่งคือ  การน าบทเรียนออนไลน์มาเป็นสื่อในการจัดการ

เรียนรู้  ร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ซึ่งเป็นกจิกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกบัการสงัเกต การถามค าถาม 
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การส ารวจตรวจสอบจากเอกสารและแหล่งความรู้อื่นๆ การวางแผนการส ารวจตรวจสอบ การทดสอบตรวจสอบหลักฐาน

เพ่ือเป็นการยืนยันความรู้ที่ได้ค้นพบมาแล้ว การใช้เคร่ืองมอืในการรวบรวม การวิเคราะห์ และการแปลความหมายข้อมูล 

การน าเสนอผลงาน การอธิบายและการคาดคะเน และการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับผลงานที่ได้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ ด้วยตนเองและสามารถน าความรู้ที่ได้มาเชื่อมโยงกนัจนเกดิองคค์วามรู้  และการเรียนการสอน

บนเครือข่ายจะช่วยขยายขอบเขตของห้องเรียนให้กว้างขึ้น เพราะผู้เรียนสามารถที่จะใช้เครือข่ายในการส ารวจข้อมูลและ

ปัญหาต่างๆ ที่ตัวเองสนใจ อีกทั้งยังเป็นตัวเชื่อมให้ผู้เรียนเข้าถึงผู้ให้ค าปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญโดยตรง บทเรียนบน

เครือข่ายอนิเทอร์เนต็จึงเป็นรปูแบบการน าอนิเทอร์เนต็มาใช้ในการจัดการศึกษาที่มปีระโยชน์มากรปูแบบหนึ่ง เพราะการ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง เป็นการสนองต่อแนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั มใิช่การถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ให้เป็น

ประโยชน์ ผู้เรียนจะเรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกบัเครือข่าย เรียนรู้ ด้วยวิธกีารที่หลากหลายได้ทุกที่ทุกเวลา ทุก

สถานที่ ซึ่งสื่อต่างๆ เหล่านี้ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ และสามารถติดต่อสื่อสารกับ

ผู้สอนหรือผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ทนัททีนัใดเหมอืนได้เผชิญหน้ากนั (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ2540, หน้า 

3 วิชุดา รัตนเพียร, 2542, หน้า 31-32) 

 บทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้  

สามารถช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ก  าหนดไว้อย่างมีประสทิธภิาพรวมทั้งช่วยลดภาระของครูไปได้มากในการทบทวน

บทเรียนและทดสอบ ดงันั้นการศึกษาถงึบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ จึงเป็นเร่ืองส าคัญที่จะส่งเสริมการจัดการเรียน

การสอนแก่นักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือเสริมการเรียนเรียน

นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติ เนื่องจากบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้อย่างมรีะบบ เป็นการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ และตาม

ความสามารถจากสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ เพ่ิมเติมที่ครูผู้สอนได้วางแนวทางไว้ให้ผู้เรียน

สามารถใช้บทเรียนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็เพ่ือเตรียมตัวก่อนเรียน ทบทวนความรู้  และติดตามเนื้ อหาหรือกจิกรรมต่างๆ 

ได้ในกรณีที่เรียนไม่ทนัหรือขาดเรียน เพราะนักเรียนสามารถเรียนได้ตามอธัยาศัย ทุกที่ ทุกเวลา รวมทั้งการปฏสิมัพันธ์

กบัผู้สอนและเพ่ือนๆ ได้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่มไีว้อ านวยความสะดวก ซึ่งในชั้นเรียนปกติผู้เรียนอาจจะไม่กล้า

แสดงออกหรือมีเวลาที่จ ากัดที่ครูผู้สอนอาจจะตอบสนองผู้เรียนได้ไม่ทั่วถึง บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เนต็จึงช่วย

พัฒนาผู้เรียนให้เกดิการเรียนรู้ได้เตม็ศักยภาพสามารถน าทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในชีวิตประจ าวันใน

การเรียนวิชาอื่นๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป 

 การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จากการวิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ เร่ืองการรู้ เท่าทนัเทคโนโลยีในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑท์ี่ตั้งไว้ เพราะ

นักเรียนจะมเีวลาในการเรียนสปัดาห์ละ 1 ชั่วโมง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน เพราะนักเรียนจะต้องลงมือปฏบิัติ

ตามค าสั่งของครูและต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งบางครั้งนักเรียนปฏบิัติตามค าสั่งไม่ทันและไม่กล้ายกมือขึ้น

ถามครผูู้สอน นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้และถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานได้ ท าให้นักเรียนไม่สามารถสร้างชิ้นงาน

และไม่มีงานส่งครูผู้สอน ท าให้ท างานไม่ทนัเพ่ือนและท าให้เกดิความเบื่อหน่ายในการเรียน ส่งผลให้ผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนต ่า ผู้ศึกษาจึงคดิที่จะพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เรื่อง การรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี ร่วมกบัการ

เรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E)  

 จากสาเหตุที่กล่าวมานั้นท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นสภาพปัญหาและความต้องการต่างๆ ในการเรียนการสอนวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง รู้ เท่าทนัเทคโนโลยี ร่วมกับการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ของนักเรียนชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 6 จึงได้ศึกษาหาวิธีในการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง รู้ เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมกับการเรียนรู้ แบบสืบ

เสาะหาความรู้  (5E) 
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จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

1. เพ่ือสร้างและหาประสทิธภิาพการพัฒนาบทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เรื่อง การรู้ เท่าทันเทคโนโลยี 

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80  

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการพัฒนาบทเรียนระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต เรื่ อง การรู้ เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมกับการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มต่ีอบทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เร่ืองการรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี 

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

 1. บทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เรื่องการรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี ร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้

(5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมปีระสทิธภิาพ E1/E2 = 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนผ่านบทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เร่ืองการรู้ เท่าทัน

เทคโนโลยี ร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สงูกว่าก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เรื่องการรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี ร่วมกบัการ

เรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดบัมาก 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการสร้างและพัฒนาบทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องการรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี ร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพการพัฒนาบทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการรู้ เท่าทัน

เทคโนโลยีร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มต่ีอบทเรียน ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ก าหนดรายละเอยีดดงันี้  

1. การด าเนนิการศึกษาค้นคว้า 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

3. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการสร้างและพัฒนาบทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกลุ่มสาระการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี เรื่องการรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี ร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพการพัฒนาบทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องการรู้ เท่าทัน

เทคโนโลยีร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มต่ีอบทเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปนี้  

การสร้างและหาประสทิธิภาพของบทเรียน ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับการจัดการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาการเขียนโปรแกรม โดยยึดรูปแบบขั้นตอนการ

ออกแบบและพัฒนาตามหลักการของ ADDIE Model (สภุาณี เสง็ศรี, 2554, หน้า 150) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 

ดงันี้          

1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์หลักสตูรเนื้ อหาและบทเรียน วิเคราะห์วัตถุประสงค ์

การวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนการสอน การวิเคราะห์สื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม  
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2) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ได้แก่ การออกแบบเนื้อหา ออกแบบบทเรียน ออกแบบกจิกรรมการเรียน

การสอน  

3) ขั้นตอนการพัฒนา (Development) ได้แก่การสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกบัการจัดการเรียนรู้

แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือพัฒนาทกัษะการคดิวิเคราะห์ รายวิชาการเขยีนโปรแกรม ส าหรับนักเรยีนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลาย และการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมอืเกบ็รวบรวมข้อมูล           

4) ขั้นตอนการทดลองใช้ (Implementation) ประกอบด้วย การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) 

การทดลองแบบกลุ่มเลก็ (Small Group Testing) การทดลองภาคสนาม (Field Testing) 

5) ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) ประกอบด้วยการประเมินเพ่ือหาประสทิธิภาพของบทเรียนบน

เครือข่ายร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เพ่ือพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาการเขียนโปรแกรม 

ส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย และ การประเมนิผลสมัฤทธิ์ ทกัษะการคดิวิเคราะห์และความพึงพอใจ  

 

ผลการวิจยั 

1. ผลการพัฒนาและหาประสทิธภิาพบทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เรื่อง การรู้ เท่าทนัเทคโนโลยีร่วมกบั

การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

1.1 การประเมนิคุณภาพของบทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เรื่อง การรู้ เท่าทนัเทคโนโลยีร่วมกบั

การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านเนื้ อหาและด้านสื่อ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

ภาพรวมมคีุณภาพอยู่ในระดบั มาก ( x = 4.34)  

1.2 การหาประสทิธภิาพของบทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เรื่อง การรู้ เท่าทนัเทคโนโลยีร่วมกบั

การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสทิธิภาพ E
1
/E

2
 เท่ากบั 81.60 

/80.67 ซึ่งเป็นไปตามที่ก  าหนด 80/80 

2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เร่ือง

การรู้ เท่าทันเทคโนโลยีร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ซึ่งไปไปตามสมมุตฐิานที่ตั้งไว้ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เร่ืองการรู้ เท่าทนัเทคโนโลยีร่วมกับ

การเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมอยู่ในระดบั มาก ( x = 4.27) 

 

อภิปรายผล 

 1. การพัฒนาและหาประสทิธภิาพบทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็  

เรื่อง การรู้ เท่าทนัเทคโนโลยีร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

1.1 การพัฒนาบทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เรื่อง การรู้ เท่าทนัเทคโนโลยีร่วมกบัการเรียนรู้

แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท าให้ได้บทเรียนระบบเครือข่ายร่วมกบัการจัดการ

เรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ที่มคุีณภาพจาการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้ อหาและสื่อ โดยภาพรวมมีคุณภาพ

อยู่ในระดบั มาก เนื่องจาก ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาบทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เรื่องการรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักการของ ADDIE Model 

(สภุาณี เสง็ศรี, 2554, หน้า 150) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้  1) การวิเคราะห์ (Analysis) 2) การออกแบบ 

(Design) 3) การพัฒนา (Development) 4) การทดลองใช้ (Implementation) 5) การประเมินผล (Evaluation) ซึ่งใน

ขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายร่วมกบัการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) วิเคราะห์เนื้ อหารายเกี่ยวกับการรู้ เท่าทันเทคโนโลยี มาเป็น

องค์ประกอบในการสร้างบทเรียน เพ่ือพัฒนาบทเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เรียน ใน

ขั้นตอนของการออกแบบผู้วิจัยได้น าผลจากวิเคราะห์มาด าเนินการออกแบบโดยมีการออกแบบเนื้ อหา กจิกรรมการเรียน
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การสอนที่ใช้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนบน

เครือข่าย ในขั้นตอนของการพัฒนา ผู้วิจัยได้น าบทเรียนที่ออกแบบมาสร้างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในขั้นของการ 

ทดลองใช้ ผู้วิจัยได้น าบทเรียนที่พัฒนาขึ้นน าไปทดลองและปรับปรงุแก้ไขข้อผดิพลาดจุดบกพร่องต่างๆ อย่างต่อเนื่องจน

ได้บทเรียนที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ ในขั้นของการประเมินผลได้น าเครื่องมือการวิจัยซึ่งประกอบด้วย บทเรียนระบบ

เครือข่าย แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและสื่อประเมนิเพ่ือหาคุณภาพของเนื้อหาและสื่อ ปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าไปทดลองกบักลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาประสทิธภิาพของ

บทเรียน ท าให้ได้บทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เรื่องการรู้ เท่าทันเทคโนโลยีร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพ่ือน าไปใช้กับ

กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ

บทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เรื่องการรู้ เท่าทนัเทคโนโลยีร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอดคล้องกับผลการวิจัยของภาณินี ห่านวิลัย (2556) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบน

เครือข่ายอนิเตอร์เนต็เรื่องเสยีงและการได้ยิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 

1.2 การหาประสทิธภิาพของบทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เรื่องการรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี ร่วมกบั

การเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีประสิทธิภาพ E
1
/E

2
 เท่ากับ 

81.60/80.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 80/80 แสดงให้เหน็ว่า บทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เรื่อง การรู้ เท่า

ทนัเทคโนโลยีร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยได้สร้างและ

พัฒนาขึ้นมปีระสทิธภิาพเชื่อถอืได้ เนื่องจากในการสร้างบทเรียนระบบเครือข่าย ได้ผ่านการการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเนื้อหาและสื่อก่อนที่จะน าไปใช้งาน ซึ่งผลการประเมนิโดยภาพรวมมคุีณภาพอยู่ในระดับมาก และมีการปรับปรุงตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้จริง เนื้ อหามีการเรียงล าดับจากง่ายไปยาก ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็น

ล าดับขั้นตอน กจิกรรมการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ท าให้ผู้ เรียนเกดิการช่วยเหลือซึ่งกนัและกันภายในกลุ่ม 

ร่วมกนัคดิ ร่วมกนัลงมอืปฏบิตั ิท าให้บทเรียนประสทิธภิาพตามที่ก  าหนดไว้ สอดคล้องกบัผลการวิจัยของภาณินี ห่านวิลัย 

(2556) เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอนิเตอร์เนต็เรื่องเสยีงและการได้ยิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ 

5E พบว่ามปีระสทิธภิาพที่ 80.80/ 80.89 ซึ่งสงูกว่าเกณฑท์ี่ตั้ง   

2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนบทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เร่ือง 

การรู้ เท่าทนัเทคโนโลยีร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่างก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนผ่านบทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เร่ือง การรู้ เท่าทนั

เทคโนโลยีร่วมกับการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสงูกว่าก่อน

เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของภาณินี ห่านวิลัย (2556) เรื่องการพัฒนา

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเรื่องเสียงและการได้ยิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบ 5E ในการศึกษา

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนพบว่าคะแนนเฉล่ียของทั้งสองกลุ่มแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 

.05 แสดงให้เหน็ว่าการเรียนผ่านบทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เรื่อง การรู้ เท่าทนัเทคโนโลยีร่วมกบัการเรียนรู้แบบ

สบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท าให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้นกว่าการเรียนแบบปกต ิ

เนื่องจากบทเรียนที่สร้างขึ้นมีกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ แลกเปล่ียนความรู้  มีผลสะท้อนกลับแบบทนัที่ 

อีกทั้งยังมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ เรียน ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และสนใจในบทเรียนส่งผลให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้ น 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มต่ีอบทเรียนระบบเครือข่ายอนิเทอร์เนต็ เร่ือง การรู้ เท่าทนัเทคโนโลยีร่วมกบัการเรียนรู้แบบ

สบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อผลการใช้บทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เรื่อง การรู้ เท่าทนัเทคโนโลยี

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาพรวมอยู่ในระดบั มาก เนื่องจาก

บทเรียนมีการออกแบบและพัฒนาขึ้นตามรูปแบบของ ADDIE Model ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ตัว

บทเรียนมกีารจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้  ความเข้าใจและการเรียนรู้
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ร่วมกนัโดยการอภิปราย แสดงความคดิเหน็ ผ่านห้องสนทนา โดยไม่จ ากดัเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถสบืค้นข้อมูลได้

จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไม่จ ากดัเพียงแค่ในชั้นเรียน อกีทั้งการจัดกจิกรรมกลุ่มผ่านทางบทเรียนบนเครือข่ายจะท าให้

ผู้ที่ไม่กล้าแสดงออกในชั้นเรียนปกตกิล้าแสดงออกในทางความคิดเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน

ด้วยบทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ เรื่อง การรู้ เท่าทันเทคโนโลยีร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5E) 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอดคล้องกับผลการวิจัยของภาณินี ห่านวิลัย (2556) ซึ่งกล่าวว่าผลการส ารวจ

ความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อบทเรียนบนเครือข่ายอนิเตอร์เนต็เรื่องเสยีงและการได้ยิน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้

แบบ 5E อยู่ในระดบัมาก  

 

ขอ้เสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมข้ีอเสนอแนะดงันี้   

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนจะต้องมีการปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอนและวิธีการ

จัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนก่อนทุกคร้ัง 

1.2 การจัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องมอีนิเตอร์เนต็ในเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ผู้สอนต้อง

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และมีอิสระในการตอบ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และเกดิองคค์วามรู้ ด้วยตนเอง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

2.1 ควรมกีารบูรณาการเพ่ือจัดการเรียนรู้กบัสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้

อย่างไม่จ ากดั 

2.2 ควรมกีารสร้างบทเรียนระบบเครือข่ายร่วมกบัการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆ เพ่ือเป็นการพัฒนา

ผู้เรียนในทกัษะด้านต่างๆ 

2.3 ศึกษาการพัฒนาบทเรียนระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็เรื่องการรู้ เท่าทันเทคโนโลยีร่วมกับการ

เรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้  (5E) ที่ท  างานบนอปุกรณเ์คล่ือนที่เพ่ือสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในหลายๆ กลุ่ม  
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บทคดัย่อ 

การฝึกทางด้านสทัศาสตร์ที่มีความหลากหลายสงู (เอชวีพีท)ี เป็นวิธีการฝึกการออกเสยีงภาษาอังกฤษที่เน้นไปที่การรับรู้และการ

ออกเสยีงของผู้ เรียน งานวิจัยช้ินนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาประสทิธิผลของวิธีเอชวีพีทใีนการพัฒนาการรับรู้ เสยีงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสยีง

เสยีดแทรกระหว่างฟัน (Interdental fricatives) และเพ่ือศกึษาความคงทนในเร่ืองการรับรู้ เสยีงพยัญชนะภาษาองักฤษเสยีงเสยีดแทรกระหว่าง

ฟันของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 5 โดยในงานวิจัยนี้ผู้ เข้าร่วมวิจัยจะต้องท าข้อสอบก่อนเรียนจากนั้นผู้ท  าวิจัยจึงเร่ิมฝึกการออกเสยีงเสยีง

เสยีดแทรกระหว่างฟันโดยใช้วิธกีารฝึกแบบเอชวีพีทกีบัผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นเวลาสองสปัดาห์ (2 คาบ/สปัดาห์) และผู้ท าวิจัยจะให้ผู้ เข้าร่วมวิจัย

ท าข้อสอบหลังเรียนทนัททีี่การฝึกเสรจ็สิ้นลง หลังจากนั้นหนึ่งเดือนผู้เข้าร่วมวิจัยจะต้องท าข้อสอบหลังเรียนอีกหนึ่งคร้ังเพ่ือหาค่าความคงทน

ของวิธีการสอนแบบเอชวีพีที จากผลงานวิจัยพบว่าพัฒนาการทางด้านการรับรู้ เสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสยีงเสียดแทรกระหว่างฟันของ

นักเรียนดีขึ้นหลังจากได้รับการสอนด้วยวิธเีอชวีพีทส่ีวนผลค่าความคงทนในเรื่องการรับรู้ เสยีงพยัญชนะภาษาอังกฤษเสยีงเสยีดแทรกระหว่าง

ฟันนั้นพบว่าผู้ ร่วมวิจัยท าคะแนนได้ลดลง 
 

ค าส าคญั: วิธเีอชวีพีท ี การรับรู้   เสยีงพยัญชนะภาษาองักฤษเสยีงเสยีดแทรกระหว่างฟัน 
 

Abstract 

 The High Variability Phonetic Training (HVPT) is an approach that provides natural pronunciation forms produced from 

the diverse sounds of native speakers to the non-native English speaking learners and this approach can promote the perceptual 

retention of the learners (Iverson, et al., 2005; Liberman, 2008; Logan, et al., 1991 as cited in Iverson. et al., 2005). This 

research aims to study the effectiveness of the HVPT in improving native Thai speakers’ perception of the English interdental 

fricatives from Prathomsuksa 5 students ages 10-11, and to examine the perceptual retention ability of English interdental fricatives 

from the previous mentioned students. Fourteen Thai-speakers were trained, focusing on their perception ability through the HVPT 

approach for two weeks (two sessions per week, a total of four sessions), and all participants in this study underwent the same 

processes including a pre-test, post-test, and delayed post-test (retention test). The findings showed that the perceptual performance 

of the participants was higher and indeed improved after the HVPT training. However, the results also revealed that the perceptual 

long term retention ability of the participants slightly dropped after the delayed post-test was conducted. 

 
Keywords: HVPT, Perception, English interdental fricatives 

 
Introduction 

 Listening comprehension becomes increasingly difficult for L2 learners because Thai schools and 

universities continually focus more attention on English grammar, vocabulary, reading and writing skills than on 

listening and speaking skills (Hasan, 2000 as cited in Hamouda, 2013, pp.113). Yiemkuntitavorn (2012) 
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stated that the factor of poor listening skills was from the differences between Thai and English languages and the 

different sounds found within both languages. Thai students consistently had problems with the following 

consonant sounds which do not exist in the Thai language: /tʃ/, /dʒ/, /θ/,/ð/, /z/, /ʃ/ and /ʒ/.  

The English interdental fricative phonemes/θ, ð/ are unique phonemes which are unusual sound for 

Thai speakers, though these sounds do appear in other languages. Yiemkuntitavorn (2012, pp.12) claimed that 

the problematic consonant sounds which were the most difficult to discriminate among Thai learners were the 

English interdental fricatives. Thus, Thai learners were likely to use substitution sounds, as a repair strategy, by 

placing them to the similar phonemes from their native Thai language or the sounds which were similar to the 

target sound (Allyn, 2013, pp.376; Kanokpermpoon, 2004 as cited in Kanokpermpoon 2007, pp. 61). Based 

on the pilot study of this research, it was found that among the participants in Prathomsuksa 5 the voiceless and 

voiced interdental fricatives were the most problematic sounds for the students. For this reason, phonetic training 

was used to help the learners perceive and pronounce the target language correctly. In this study, the researcher 

employed a phonetic training, namely, the High Variability Phonetic Training (HVPT) for two major reasons. One 

was to improve the students’ perception in English interdental fricatives. Another was to administer the HVPT, 

which has never been employed in Thailand. Thus, this study will be the first to utilize this training to analyze the 

effectiveness in the Thai educational context. In general, HVPT is a type of phonetic training method which uses 

the realistic pronunciation as stimuli. These stimuli contain a variety of phonetic environments (e.g. initial, medial 

and final positions), and these stimuli are produced by many native speakers of the target language and sounds. 

This method also provides immediate feedback to the learners (Logan et al., 1991 as cited in Iverson et al., 

2005; Bradlow et al., 1999 as cited in Aliga-García and Mora, 2009; Lively et al., 1993 as cited in Aliga-

García and Mora, 2009, pp.10.; Lively et al., 1993; Wong, 2012). Additionally, the HVPT not only helps the 

learners to identify the target language sounds that they have problem with, but also promotes the perception, 

production and improvement of the learners. In addition, HVPT can help learners retain these abilities into their 

long-term memory (Liberman, 2008; Jerotijevićet al., 2013). Furthermore, the training sessions take a short 

time, and the HVPT training focuses on the specific sounds that the learners personally feel difficult to distinguish 

or target specific sounds that learners clearly have problems pronouncing.  

In sum, this study reflects the effectiveness and perceptual retention ability of applying the HVPT method 

to improve native Thai speakers’ perception of the English interdental fricatives from Prathomsuksa 5 students 

ages 10 - 11. 

 

Materials and Methods 

Participants 

 A total of 14 students, from Prathomsuksa 5 at Bantalingsoongsamakkee School, participated in this 

study. The participants were trained with the HVPT approach for two weeks (two sessions per week, a total of 

four sessions). The participants, aged between 10 and 11, were all local students in Nakornsawan Province and 

all use the Thai language as their native language. Four native English speakers were also invited to produce 

stimuli (audio recording) for the training sessions. 
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Research tool 

The perception test was divided into two parts: Firstly, Part A consisted of 35 words (15 tokens in /θ/, 

15 tokens in /ð/ and 5 distracters), this part was designed to measure the overall extent that the participants have 

in the perception of the English interdental fricatives. This test, the participants chose answers from four choices 

after listening to the stimuli (e.g. when they heard the term “thank”, they chose the best choice from the 

following options: a. tank, b. frank, c. thank, or d. blank). Secondly, Part B consisted of 30 words (15 tokens in 

/θ/and 15 tokens in /ð/), Part B was designed to measure the extent that the participants had in discriminating 

the difference from voiced and voiceless sounds of the English interdental fricatives. In part B, the participants 

chose answers from either choice A or choice B after listening to the stimuli (e.g. “thank” a. voiceless/θ/ or b. 

voiced/ð/). The researcher measured students’ perceptual ability in the English interdental fricatives in three 

positions, namely initial, medial and final positions. Some of them were voiced sound; they, this, mother, father, 

breathe, and voiceless; three, thing, birthday, mouth. The pre-test, post-test and delayed post-test used the same 

format, but the researcher switched the items in the post-test and the delayed post-test to avoid the recognizable 

answers from the pre-test and post-test. 

Procedure 

 The participants took part in the HVPT training a total of four sessions, 60 minutes per session. The 

participants’ performance was measured at the beginning (pre-test) and after the trainings were completed (post-

test). Then, a month after the post-test, long tern retention (delayed post-test) was measured. 

 

Results 

The results showed that the HVPT seemed to be an effective method to improve students’ language 

ability. For one obvious reason, students had higher scores after the training (more details will be discussed below 

in the Figure 1, 2 and 3). For another reason, the statistically significant difference was found among the pre-

test, post-test and delayed post-test [F (2, 39) = 11.558; p<0.5]. Figure 1, below, shows the overall results of 

the perceptual performance of the HVPT training. 

 

 
Figure 1: Percentages of the perceptual ability in the pre-test, post-test and delayed post-test. 

 

From Figure 1, the percentage of the participants in the pre-test before receiving the HVPT training was 

32% (the lowest score was 5/30; the highest score was 24/30 from a total score of 30). After the trainings, the 

percentage of the perceptual ability of the participants increased to 61% (the lowest score was 10/30; the highest 

score was 28/30). The delayed post-test was used to measure the perceptual long-term retention among the 
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participants, and the results showed that the percentage of perceptual performance dropped from 61% to 53% 

(8/30 and 24/30 were the lowest and highest scores, respectively).  

Moreover, the results showed that the participants could identify the difference between voiced and 

voiceless interdental fricatives better after receiving the HVPT training. Again, a statistically significant difference 

was found [F (2, 39) = 12.036; p<.05 in the voiced sounds; F (2, 39) = 7.068; p<.05 in the voiceless 

sounds]. Figure 2 and 3, found below, show the perceptual ability in the voiced and voiceless interdental fricatives 

of the participants. 

 

 
Figure 2: Percentages of the perceptual ability in English voiceless interdental fricatives in the pre-test, post-test and delayed post-test. 

 

The participants could discriminate the voiceless sounds with 42% accuracy in the pre-test (the lowest 

was 0/15; the highest was 9/15 from a total score of 15). In the post-test, the discriminative ability of the 

participants increased to 64% (the lowest was 6/15; the highest was 15/15), and the lowest and highest scores 

from the post-test improved from the results of the pre-test. In the delayed post-test, the discriminative ability of 

the participants decreased to 59% (the lowest was 3/15; the highest was 15/15).  

 

 
Figure 3: Percentages of the perceptual ability in English voiced interdental fricatives in the pre-test, post-test and delayed post-test. 

 

In voiced identification of English sounds, the percentage was 45% in the pre-test (the lowest was 

4/15; the highest was 15/15 from a total score of 15). In the post-test, the performance of the participants 

improved and the percentage increased to 74% (the lowest was 9/15; the highest was 15/15). In the delayed 

post-test, the score reduced to 61% (the lowest was 5/15; the highest was 12/15). 

 

Discussion 

The results confirmed that the HVPT approach was an effective approach in perceptual training of 

English interdental fricatives sounds, and this approach also improved the perception accuracy of the learners. 
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After training, the participants improved their perceptual ability to identify the differences between the English 

interdental fricatives and other English consonants. However, it is hard to confirm that the HVPT approach could 

remain in the long-term memory of the participants. In the delayed post-test, the perceptual ability of the 

participants slightly dropped from 61% to 53%. 

Furthermore, the findings of this research found that the participants used memorization to help them 

discriminate the differences between voiced and voiceless interdental fricatives. The participants could not truly 

classify the difference between the voiced and voiceless consonants, and they only remembered the voiced words. 

The participants might feel the voiced interdental fricative perhaps too complicated for them to discriminate. After 

learners completed the tests, the researcher inquired about the strategy in which the participants used when 

discriminating the voiced and voiceless words, and the participants informed the researcher that they used 

memorization in the voiced interdental fricatives to help them classify and differentiate between the voiced from 

the voiceless words. In addition, the participants memorized the final position of the voiced interdental fricative 

better than initial and medial positions. The participants used the memorization technique because the vocabularies 

of the voiced English interdental fricatives are very limited such as smooth, soothe, breathe and clothe. When the 

participants heard those words again during the test, they recognized those words from memory which were the 

voiced sound and they chose the voiced as their correct answer. 

Additionally, the participants felt the task was difficult when identifying the medial position of the voiced 

and voiceless English interdental fricatives. During the tests (pre-test, post-test and delayed post-test), the 

participants made more mistakes in the medial position (e.g. northeast, toothache, another and other) compared to 

the initial and final interdental fricatives positions. Perhaps the effect of the surrounding consonant and vowel 

sounds influenced the target sound causing the inability to clearly perceive the English interdental fricatives 

sounds. 

Moreover, the delayed post-test results revealed that the perceptual ability of the participants dropped 

from 61% to 53%. It is very possible that the limited training period might be one factor that reduced the 

perceptual retention ability of the participants. The HVPT training sessions in this study were conducted within 

two weeks excluding the pre-test, post-test and delayed post-test, and this limited time period to conduct HVPT 

methodology clearly affects the retention ability of the participants. The researcher noticed improvements when the 

participants started to understand and to discriminate the differences between the English interdental fricatives 

sounds and the other English consonant sounds, but the training sessions were limited to two weeks. Another 

possible cause of retention loss was when the training finished, the participants went back to the regular class 

which was taught by their Thai teacher, whom did not apply HVPT in the classroom. The regular English class did 

not focus on the English interdental fricatives as much as in the HVPT training class, thus the participants might 

drop their perceptual retention ability simply because the students are not using and practicing HVPT on a daily 

basis.  

In addition, the statistic results found that the HVPT approach was the effective method in phonetic 

training, but the observation during the training sessions found that the participants used memorization when 

discriminating the voiced from the voiceless interdental fricatives. Thus, it is hard to give a clear answer that the 

HVPT method was an effectiveness approach in the development of phonetic perception and retention. 
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Conclusion 

The findings have provided the substantial evidence that the HVPT training can promote and improve the 

perceptual ability of the English interdental fricatives among the participants, the variability of multi-speakers are 

an important aspect in the improvement of the perceptual skills.  

The results also imply that the HVPT approach reflects a positive effect to the participants improvement 

of language listening acquisition. The participants significantly improved the ability to discriminate the English 

interdental fricatives sounds after receiving the training, but it is difficult to confirm that the HVPT approach can 

promote the perceptual ability into the long-term memory. 

It is highly recommended that a longer period of daily training and practice would be beneficial for the 

learners’ perceptual performance, and the learners’ perceptual retention ability of English interdental fricatives. 

Further research may provide the learners with different types of perception tasks, longer training sessions, lesson 

plans, structure of training sessions and examinations. Concerning future aspects of using HVPT in Thai 

classrooms, the results of this research can be used as a guideline for the pronunciation or English language 

lessons. 

 

Limitations 

 This research had several limitations. This study was primary limited by the small number of participants, 

and Bantalingsoongsamakkee School provided only one classroom for Prathomsuksa 5 class. To be more precise, 

to have a control group to paint a clear picture of the effectiveness of HVPT was impossible due to the limited 

number of Prathomsuka 5 class. Another limitation was focusing on the HVPT training approach more than the 

problem of pronunciation of the interdental fricatives among the learners, and disregarding the positions of the 

interdental fricative in the perceptual ability of the participants. Lastly, this research also disregarded the 

significance of the perceptual ability in English voiceless and voiced interdental fricatives. 
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บทคดัย่อ 

 โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มอตัราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนเงินทุนวิจัย และ

จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2554-2556 ส าหรับการประกนัคุณภาพ วิทยาลัยพลังงานทดแทน จาก

ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเนื่องและการขยายตัวที่ที่เพ่ิมขึ้ น

เท่ากับ 91.7% ตั้งแต่ปี 2554-2556 วิทยาลัยพลังงานทดแทนมีการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมี

แนวโน้มการเพ่ิมขึ้ นของการผลิตผลงานวิจัย 36.6% ตั้งแต่ปี 2554-2556 

 

ค าส าคญั: แนวโน้มอตัราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง  จ านวนเงินทุนวิจัย  จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตพิีมพ์ 

 

Abstract 

This research aims to Trend analysis of increasing or decreasing rate of the research funding fiscal year 

2011-2013 for quality assurance within School of Renewable EnergyTechnology (SERT). The result of research 

showed that the trend of funding increased equal 91.7 % in 2011-2013 which. SERT (School of Renewable 

Energy Technology) produced publication continuous that the trend publication increased equal 36.6 % in 2011-

2013.  

 

Keywords: Trend analysis of increasing or decreasing rate, Total research funding, Publicshed of research 

 

บทน า 

 วิทยาลัยพลังงานทดแทน เป็นสถาบันด้านการวิจัยและพัฒนา และมีนโยบายด้านการบริหารงานวิจัยที่ชัดเจน 

โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้ท าการวิจัย สนับสนุนการวิจัยร่วมกบัภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ สร้างเครือข่ายการวิจัยทั้ง

ในระดบัประเทศและนานาชาติ มุ่งวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ใหม่และพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน พร้อม

กับแสวงหาแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตได้มกีารเผยแพร่ผลงานวิจัยใน



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

- 633 – 

 

การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ สนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางสงัคมและ

ชุมชน สนับสนุนให้มกีารวิจัยเชิงประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้มคีวามสอดคล้องกบัวัฒนธรรมท้องถิ่น  

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการ

ด าเนินงานในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพตามดัชนีที่ก  าหนด เพ่ือเป็นหลัก ประกนัแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้

มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ สามารถให้ผลผลิต ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ [1] การประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 4 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเร่ืองการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความพร้อมของแต่ละ

สถาบนั อย่างไรกต็าม ทุกสถาบนัอดุมศึกษาจ าเป็นต้องมพัีนธกจินี้ เป็นส่วนหนึ่งของพันธกจิสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบ

และกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้ อย่างมีประสทิธภิาพและคุณภาพภายใต้จุดเน้นเฉพาะของแต่ละ

สถาบนั เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ี่เกดิประโยชน์การวจิัยจะประสบความส าเรจ็และเกดิประโยชน์จ าเป็นต้อง

มีส่วนประกอบที่ส  าคัญสามประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุน

ทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 2) คณาจารย์มสี่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแขง็โดยบูรณาการงานวิจัยกบัการ

จัดการเรียนการสอนและพันธกจิด้านอื่น ๆ ของสถาบัน 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติ

และมกีารเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 

การวิเคราะห์แนวโน้มอตัราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนเงินทุนวิจัย และจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ประจ าปี

งบประมาณ 2554-2556 ส าหรับการประกนัคุณภาพ วิทยาลัยพลังงานทดแทน จะเป็นกระจก และสิ่งที่สะท้อนให้เหน็ถึง

การพัฒนางาน คุณภาพของงานด้านการวิจัย ให้สามารถยกระดบัผลงานสู่ระดบัสากลต่อไป ซึ่งสอดคล้องกบัแนวนโยบาย

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

วตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั 

- เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มอตัราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนเงินทุนวิจัย และจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ประจ าปี

งบประมาณ 2554-2556 ส าหรับการประกนัคุณภาพ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

 

ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถา้มี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจยั  

 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดของโครงการฯ 
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วิธีการด าเนินการวิจยั และสถานท่ี เก็บขอ้มูล 

 - ศึกษาผลข้อมูลการประเมนิการประกนัคุณภาพด้านการวิจัยของวิทยาลัยพลังงานทดแทนประจ าปี 2554-2556 

 - น าผลข้อมูลการประกนัคุณภาพด้านการวิจัยมาวิเคราะห์แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

- น าผลการวิเคราะห์ มาวางแผน และประยุกตใ์ช้ในการด าเนินงานด้านการวิจัยของวิทยาลัยฯ โดยใช้ Microsoft  

 office Excel 2003 ในการวิเคราะห์และสร้างกราฟ 

     - ท าการวิเคราะห์ผล และแปรผลภาพรวมอตัราแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของงานด้านการวิจัย 

    - เขยีนรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ 

 

 สถานที่เกบ็ข้อมูล ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บั (ระบุ ผู้ใช้ประโยชน์ และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์) 

- ท าให้ทราบสภาพและแนวโน้มอตัราการเพ่ิมขึ้นและลดลงของจ านวนเงินวิจัย และผลงานวิจัยตีพิมพ์ภายใน  

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาต่อไป 

- สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของวิทยาลัย

พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป 

- สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย และยกระดบัผลงานด้านการวิจัยสู่ระดับสากลและ

น าไปใช้เป็นตวัชี้ วัดด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป  

 

เป้าหมายการใหบ้ริการและตวัช้ีวดั 

- ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ 

    - แนวโน้มอตัราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนเงินทุนวิจัย และจ านวนผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 5% ของอตัราการเพ่ิมขึ้นเมื่อ

ผลงานต่างๆด้านการวิจัยที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2554-2556 

    - ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 

     - สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยรวมทั้งการ

ปรับปรงุแก้ไขระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยฯ 

          - ตวัช้ีวดัเชิงเวลา 

     - การด าเนินการประกนัคุณภาพด้านการวิจัยใช้ระยะเวลาในการจัดการที่น้อยลงกว่าการด าเนินการประกนัคุณภาพใน

ปีที่ผ่านมา  

 

การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ท่ีเกี่ยวขอ้ง  

 ดวงฤทยั กงเวียน (2546) [2] ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างความรู้กบั เจตคติต่อการประกนั

คุณภาพการศึกษาของครูระดับประถมศึกษา กลุ่มกรุงธนเหนือ สงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้กบัเจตคติต่อการ

ประกนัคุณภาพการศึกษามคีวามสมัพันธก์นัอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

 วิลาวัลย์ ศรีแผ้ว (2546) [3] ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินการ ประกนัคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1.สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน

ของโรงเรียน สงักดักรงุเทพมหานคร โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน คอื ด้านผู้เรียน ด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ 

มกีารด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก  2. ปัญหาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานของโรงเรียนสงักดั

กรงุเทพมหานคร โดยรวมและเป็นรายทั้ง 3 ด้าน ด้านผู้เรียน ด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ มปัีญหาการด าเนินงานอยู่

ในระดับน้อย 3. การเปรียบเทยีบสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานของโรงเรียนสงักดั
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กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ าแนกตาม

วุฒิการศึกษาและ ประสบการณใ์นการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน พบว่าแตกต่างกนั  

 อรัญญา กมิภิระ (2552) [4] วิจัยเรื่อง การดาเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย

สารพัดช่างลาปาง การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการดาเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย

สารพัดช่างลาปางในด้านการเตรียมการ ด้านการดาเนินการและด้าน การจัดทารายงาน ตลอดจนศึกษาปัญหาและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบั การดาเนินการดังกล่าว ประชากรคือผู้เกี่ยวข้องกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย

สารพัดช่างลาปาง จานวน 35 คน ผลการวิจัยพบว่า ความคดิเหน็ของผู้ที่มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างลาปาง ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านการเตรียมการเป็นด้านที่มค่ีาเฉล่ียสงูกว่าด้าน

อื่นๆ ด้านการเตรียมการในภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากคอืมกีารแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการ และ

กาหนดบทบาทหน้าที่การควบคุมระบบงานประกันคุณภาพภายในเป็นลายลักษณ์อกัษรคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมี

คุณสมบัติเหมาะสมกบัหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการเตรียมบุคลากรแกนนาของวิทยาลัยฯ ให้มีความรู้  ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและสามารถถ่ายทอดความรู้ ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้ เรื่องการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแก่บุคลากร ของวิทยาลัย ในด้านการดาเนินการพบว่า

โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัปานกลางทุกข้อ ได้แก่ มกีารส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้บุคลากรปฏบิัติงานประกนัคุณภาพ

แต่ละมาตรฐานให้เป็นไปตามแผนการปฏบิัติงาน มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและให้การสนับสนุนวิทยากรเพ่ือใช้ใน

การปฏบิตังิานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน แสดงให้เหน็ว่าสถานศึกษามีความพยายามดาเนินการ

จัดระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและในด้านการจัดทารายงานพบว่าผลการสารวจความคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง รายงาน การประเมินตนเองหรือรายงานประจาปี มีเนื้ อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และมี

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา มกีารรวบรวมผลการดาเนินงาน ผลการประเมิน เพ่ือจัดทารายงานการประเมินตนเอง

ของแต่ละมาตรฐานเผยแพร่รายงานต่อบุคลากรของวิทยาลัย ผู้ปกครอง ชุมชนและสาธารณชน ส่วนปัญหาและ

ข้อเสนอแนะจากคาถามปลายเปิดที่สาคัญในทุกด้านคือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการดาเนิน

งานประกนัคุณภาพการศึกษาน้อย ควรพัฒนาบุคลากรให้เกดิความตระหนักและมีความรู้  ความเข้าใจ ในทุกขั้นตอนโดย

จัดประชุมสมัมนา จัดหาเอกสารคู่มอืการด าเนินงานและการศึกษาดูงาน ในสถานศึกษาที่มคีวามพร้อม มรีะบบการประกนั

คุณภาพเป็นแบบอย่างได้ นอกจากนี้ควรนาผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาไปพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏบิตัิ

การประจาปี ที่สาคญัผู้บริหารควรให้ความสนใจ นิเทศกบั ติดตามผล มีการให้ความช่วยเหลือและกระตุ้นการดาเนินงาน

ตามแผนหรือปฏทินิการปฏบิัติงานที่วางไว้ให้ครบ  ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) สรุปและรายงานผลการปฏบิัติงานอย่าง

เป็นระบบ ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยสารพัดช่างลาปางเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 พิกุล เลียวสริิพงศ์ (2550) [5] ศึกษาเรื่อง การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่

เหมาะสมสาหรับระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา

สภาพและความต้องการใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพ่ือการประกนั คุณภาพภายในของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 2) พัฒนา

มาตรฐานและตัวบ่งชี้  เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาชาติโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  3) ศึกษาความเหมาะสมของมาตรฐาน

การศึกษาและตัวบ่งชี้มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นสาหรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการวิจัยสรุปว่า โรงเรียน

การศึกษาพิเศษทั้ง 4 ประเภท ใช้มาตรฐานการศึกษาแตกต่างกนั บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการนามาตรฐานการศึกษาไปใช้การดาเนินงานส่วนใหญ่ยังไม่เป็นไปตามวงจร  

PDCA และเป็นงานปกติ การประเมินคุณภาพผู้ เรียนตามตัวบ่งชี้  ในบางข้อไม่สามารถให้ข้อมูลที่แท้จริงของการจัด

การศึกษาที่เป็นลักษณะเฉพาะ และสอดคล้องกบัภาระงานของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ผู้ ร่วมให้ข้อมูลต้องการให้ปรับ

มาตรฐานและตวับ่งชี้ โดยใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรวจสอบ ทบทวน ระบบหลักของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 

เพ่ือปรับมาตรฐานและตวับ่งชี้ ให้สอดคล้องกบักฎหมาย หลักการจัดการศึกษาพิเศษ ภาระงานในระบบและองค์ประกอบ



กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                                  Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 636 – 

 

80,000 843,000 540,000 859,900 725,900 869,600

1,651,195

6,785,800

29,740,994

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

จ า
นว

นเ
งิน

 (บ
าท

)

เงินรายไดม้หาวิทยาลัยฯ เงินงบประมาณแผ่นดนิ เงินแหล่งทุนภายนอก

งบประมาณ 2554 งบประมาณ 2555 งบประมาณ 2556

ด้านคุณสมบัติของผู้บริหารและครู ผู้ปกครองต้องการให้เน้นการพิจารณาคุณภาพโรงเรียนการศึกษาพิเศษ  ด้าน

คุณลักษณะผู้ เรียน ในเรื่องความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และเจตคติต่อการทางานและอาชีพที่สจุริต ด้าน

คุณลักษณะของครูในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีต่อเดก็พิเศษ มีทกัษะการสอนดี มีความยืดหยุ่น มีทกัษะการ

จัดการและมีความรู้ เฉพาะในทกัษะที่จาเป็นสาหรับเดก็พิเศษ ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนต้องการให้มุ่งเน้นเกี่ยวกบั

ความเพียงพอ เหมาะสม ของอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก เทคโนโลยี โปรแกรมการเรียนการ

สอน ที่หลากหลายตามความต้องการจาเป็นของผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งการกากบัติดตาม การปฏบิัติงานของครู การ

พัฒนาครใูห้มคีวามรู้ความสามารถและทางานร่วมกบัผู้ปกครอง การพัฒนามาตรฐานตวับ่งชี้และคู่มอื โดยใช้กระบวนการ

มสี่วนร่วมได้มาตรฐาน ด้านคุณลักษณะผู้เรียน ด้านหลักสตูรและการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการ 

 วิไล แสงเหมอืนขวัญ (2545) [6] วิจัยและพัฒนาการประกนัคุณภาพแบบมสี่วนร่วมของสถานศึกษา พบว่า ผล

การเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการบริหารจัดการของผู้บริหารจานวน 5 โรงเรียนในระยะก่อนและหลังดาเนินโครงการ พบว่า 

การบริหารจัดการของผู้บริหารทุกโรงเรียนหลัง ด าเนินโครงการสงูกว่าก่อนดาเนินโครงการ โดยมีพฤติกรรมการบริหาร

จัดการอยู่ในระดบัพอใช้ คอื จานวนบุคลากรในโรงเรียน ร้อยละ 60 – 79 ของจานวนบุคลากรทั้งหมดยอมรับว่าผู้บริหาร

มพีฤตกิรรมการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะเหน็ว่าการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มี

ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพของคนเป็นส าคัญ  ซึ่งการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพจะประสบ

ผลส าเรจ็  มีองค์ประกอบที่ส  าคัญ คือ ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร การมีส่วนร่วม และความพร้อมในการด าเนินงาน 

ดังนั้น ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรงจึงมีความส าคัญและได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

 

ผลการศึกษาวิจยั 

 ในการวิจัยนี้  ได้ด าเนินการออกแบบการด าเนินการวิจัยทั้งในรูปแบบของน าผลของข้อมูลมาท าการวิเคราะห์

เปรียบเทียบในส่วนของข้อมูลการประกันคุณภาพประจ าปีงบประมาณ 2554-2556 โดยเน้นส าคัญในส่วนของ

ผลงานวิจัยตพิีมพ์ จ านวนโครงการวิจัย และจ านวนเงินงบประมาณ โดยใช้ข้อมูลจากการประกนัคุณภาพที่ผ่านมาท าการ

วิเคราะห์แนวโน้มอตัราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนเงินทุนวิจัย และจ านวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ 

2554-2556 ส าหรับการประกนัคุณภาพ วิทยาลัยพลังงานทดแทน  

 การวิเคราะห์แนวโน้มอตัราการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนเงินทุนวิจัย และจ านวนผลงานวิจัย ตีพิมพ์ ประจ าปี

งบประมาณ 2554-2556 ส าหรับการประกนัคุณภาพ วิทยาลัยพลังงานทดแทน  
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ประจ าปี 2554 ประจ าปี 2555 งบประมาณ 2556

รูปท่ี 2 แสดงจ านวนโครงการวิจัย และเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรในปี 2554-2556 

  จากกราฟจะเหน็ได้ว่าวิทยาลัยพลังงานทดแทนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจ านวน 3 แหล่งทุน คือ เงินรายได้

มหาวิทยาลัยฯ เงินงบประมาณแผ่นดนิ และเงินจากแหล่งทุนภายนอก แนวโน้มการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแหล่งทุนภายนอก เงินงบแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ในปี 2556 เมื่อ

เปรียบเทยีบกับงบประมาณโครงการวิจัยในปี 2554 และแนวโน้มเงินจากทุนอุดหนุนการวิจัยตั้งแต่ปี 2554 มาจนถึง

ปีงบประมาณ 2556 มเีปอร์เซน็ตก์ารขยายตวัที่ที่เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 เทยีบกบัปี 2556 เท่ากบั 91.7% และจากปี 2555 

เทยีบกบัปี 2556 เท่ากบั 73.2% โดยในปีงบประมาณ 2556 มกีารของบประมาณเงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดนิและ

จากแหล่งทุนภายนอกรวมกนัที่มากกว่าปีงบประมาณ 2554-2555 ในสดัส่วนที่ 64.9% และในส่วนของเงินงบแผ่นดิน

ประจ าปี งบประมาณเงินรายได้ แหล่งทุนภายนอก มีอตัราการได้รับทุนในแต่ละปีไม่แตกต่างกันมาก ในปีงบประมาณ 

2554-2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แสดงจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในแต่ละประเภทของการตีพิมพ์ ตั้งแต่ในปี 2554-2556 

 

  จากกราฟจะเหน็ได้ว่า วิทยาลัยพลังงานทดแทนมกีารผลิตผลงานวิจัยตพิีมพ์อย่างต่อเนื่องโดยจ านวนผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ในปีงบประมาณ 2554 รวมทั้งสิ้น จ านวน 26 บทความวิจัย ในปีงบประมาณ 2555 รวมทั้งสิ้น จ านวน 34 

บทความวิจัย และปีงบประมาณ 2556 จ านวน 41 บทความวิจัย ซึ่งมีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของการผลิตผลงานวิจัยเมื่อ

เทยีบปีงบประมาณ 2554 กบั 2556 อตัราการเพ่ิมขึ้นเท่ากบั 36.6% และในปีงบประมาณ 2555 กบั 2556 อตัราการ

เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 17.1%โดยจ านวนผลงานวิจัยที่เพ่ิมขึ้นจากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับการประชุมสัมมนานานาชาต ิ

(International Conference) มีการเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจน การประชุมสัมมนาระดับชาติ (National 

Conference) มีการเพ่ิมขึ้นในปี 2555 วารสารระดับนานาชาติ (International Journal) มีการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและ 

วารสารระดับชาติมีการเพ่ิมขึ้นในปี 2556 อย่างเหน็ได้ชัดเจน ซึ่งจากข้อมูลถ้ามีการพัฒนาผลงานวิจัยและตีพิมพ์ลงใน

วารสารระดบันานาชาต ิและระดบัชาตใิห้มากขึ้น โดยเน้นวารสารที่มี Impact factor อยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus จะ
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เป็นการยกระดับคุณภาพของผลงานวิจัยให้อยู่ในระดับสากลได้มากและเรว็ขึ้น  และมีผลในการประเมินผลงานวิจัยใน

ระดบัของสกว. ซึ่งสามารถน าผลการประเมนิมาเปรียบเทยีบในระดบัของประเทศได้ต่อไปด้วย 

การอภิปรายผล 

จะเหน็ว่าการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่มคีวามส าคญัต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพ

ของคนเป็นส าคัญ ซึ่งการด าเนินงานด้านประกนัคุณภาพจะประสบผลส าเรจ็  มีองค์ประกอบที่ส  าคัญ คือ ความรู้ความ

เข้าใจของบุคลากร การมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกบั สริิพงศ์ (2550) [5] การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา

มาตรฐานและตวับ่งชี้ที่เหมาะสมสาหรับระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และความพร้อมในการด าเนินงาน ดังนั้น 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรที่มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยตรงจึงมคีวามส าคัญและได้รับการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 การท าวิจัยสถาบนัเป็นการน าผลของข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถงึแนวโน้มของการเพ่ิมขึ้นหรืออตัราการลดลง

ของข้อมูลด้านการวิจัย และเพ่ือการน าไปใช้เป็นข้อมูลของการพัฒนาคน หรือคณาจารย์และบุคลากรภายในองค์กร การ

วิจัยสถาบันจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะสะท้อนให้เห็นภาพทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพ่ือการวางแผนการพัฒนาต่อยอด

ขององคต่์อไป และควรท าอย่างต่อเนื่อง 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) วิเคราะห์ประสทิธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่างด้วยแบบจ าลองการ

วิเคราะห์ข้อมูลโอบล้อม (Data Envelopment Analysis Model: DEA) และ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธิภาพและ การพัฒนาการ

ด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร ประเภทย่อยสหกรณ์การเกษตรทั่วไปในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างทั้ง 9 

จังหวัด ซ่ึงประกอบไปด้วย จังหวัดก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สโุขทยั อุตรดิตถ์ และ อุทยัธานี ทั้งหมด 196 

สหกรณ์ ใช้วิธกีารเกบ็ข้อมูลทุติยภมูิจากฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทวงเกษตรและสหกรณ์ เคร่ืองมือใน

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย แบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูลโอบล้อม และแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดับ (Ordered Probit Model)  

 ผลการวิจัยพบว่า (1) ค่าประสทิธิภาพโดยภาพรวมของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่างอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้  

ผลตอบแทนต่อขนาดการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่างมีผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ ลดลง และเพ่ิมขึ้ น โดยคิด

เป็นร้อยละ 15.31 49.49 และ 35.20 ตามล าดับ (2) ปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธิภาพและการพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรใน

เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ มูลค่าสนิทรัพย์รวมและมูลค่าธุรกิจสนิเช่ือ โดยมีข้อเสนอแนะว่าการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือให้

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุนั้น สหกรณ์มีความจ าเป็นต้องบริหารจัดการในเร่ืองของต้นทุนการด าเนินงาน และทรัพยากรในการด าเนินงานของ

สหกรณ์ เช่น สนิทรัพย์รวมของสหกรณ์ นอกจากนี้สหกรณ์ควรให้ความส าคัญกบัการบริหารจัดการธุรกจิสนิเช่ืออกีด้วย 

 

ค าส าคญั: การวิเคราะห์ประสทิธภิาพ  ปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธภิาพ  สหกรณ์การเกษตร 

 

Abstract 

The research objectives were to (1) analyze the efficiency of agricultural cooperatives in the lower-northern area of 

Thailand utilized by the Data Environment Analysis Model (DEA Model) and (2) study the factors affecting the efficiency and 

operational development of agricultural cooperatives in the lower-northern area of Thailand. 

 The research population comprised of agricultural cooperatives which identified as the general agricultural cooperatives. 

The study area covered nine provinces which were Kamphaeng Phet, Tak, Nakhon Sawan, Phichit, Phitsanulok, Phetchabun, 

Sukhothai, Uttaradit, and Uthai Thani, comprising of 196 cooperatives. The secondary data were collected from Financial 

Information Data Base of the Department of Cooperative Auditing, Ministry of Agriculture and Cooperatives. The data were analyzed 

by using Data Environment Analysis Model and Ordered Probit Model. 

The major findings were (1) the entire efficiency index of agricultural cooperatives in the lower-northern area of Thailand 

expressed at the medium score index of efficiency. The return to scale of agricultural cooperative operations in the lower-northern 

area of Thailand lighted on the Constant Return to Scale (CRS), Diminishing Return to Scale (DRS), as well as Increasing Return to 

Scale (IRS) of 15.31, 49.49, and 35.20, respectively.  (2) Factors affecting the efficiency and operational development of 
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agricultural cooperatives in the lower - northern area of Thailand expressed by value of total assets and value of credit business. 

According to the research results, it was suggested that the cooperative operations should be reached the maximum point of efficiency 

and should be necessary for cooperatives to make the operation cost management, the resources of co-operative operations which 

comprised of the entire co-operative assets. Moreover; the cooperatives should pay the crucial role on credit business management. 

 

Keywords: Efficiency analysis, Factors affecting efficiency, Agricultural cooperatives  

 

บทน า 

  จากการปฏวิัตอิตุสาหกรรมในยุโรประหว่างศตวรรษที่ 18 – 19 มกีารน าเคร่ืองจักรมาใช้แทน แรงงานคนและมี

การปลดคนงานออกจากโรงงาน ท าให้เกดิการว่างงานและเศรษฐกจิตกต ่าทั่วไป รวมถงึการแบ่งชนชั้นออกเป็น 2 ฝ่าย คอื 

ฝ่ายนายทุนและฝ่ายกรรมกร ซึ่งนายทุนพยายามแสวงหาก าไรจากการลงทุนมากที่สดุโดยการเอาเปรียบฝ่ายกรรมการทุก

ทาง กรรมการที่ ถูกบบีคั้นจึงเร่ิมแสวงหาหนทางที่จะปลดเปล้ืองความทุกขย์ากของตน ประกอบกบัมีนักเศรษฐศาสตร์ที่มี

ความคดิจะช่วยพยุงฐานะของสงัคมให้ดขีึ้น ได้เสนอแนวทางปรับปรงุสภาพเศรษฐกจิให้เกดิความเป็นธรรมแก่สงัคม โดย

การร่วมมือระหว่างผู้ที่เดือดร้อนให้รู้จักช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกนั แนวความคิดดังกล่าวได้ก่อให้เกดิระบบ

สหกรณข์ึ้นในเวลาต่อมา (กรมส่งเสริสหกรณ,์ 2557) 

  การสหกรณไ์ด้ด าเนินการมาจนถงึศตวรรษที่ 21 มกีารพัฒนาและมคีวามเข้มแขง็เป็นที่พ่ึงพิงแก่มวลมหาสมาชิก

สหกรณ ์การสหกรณใ์นประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 มสีหกรณท์ั้งสิ้น 8,161 แห่ง ในจ านวนนี้ เป็นสหกรณท์ี่ยัง

ไม่เริ่มด าเนินการ 221 แห่ง เลิกสหกรณ์อยู่ระหว่างช าระบัญชี 947 แห่ง และสถานะด าเนินการ 6,993 แห่ง ในจ านวน

สหกรณท์ี่มสีถานะด าเนินการนี้ เป็นสหกรณป์ระเภทสหกรณก์ารเกษตรถงึ 3,789 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 53.17 ของสหกรณ์

ที่มีสถานะด าเนินการทั้งหมด ซึ่งถือว่าสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ที่มีจ านวนมากที่สุดจากประเภท

สหกรณ์ทั้งหมด 7 ประเภท โดยมีสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์

ร้านค้า สหกรณน์ิคม และ สหกรณป์ระมง มจี านวนรองลงมาตามล าดบั (สารสนเทศกรมส่งเสริมสหกรณ,์ 2557) 

 สหกรณก์ารเกษตรเป็นสหกรณ์ที่มีสมาชิกประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่มาจากการท าการเกษตร

เป็นหลัก เมื่อเกดิภาวะเศรษฐกิจตกต ่าและประสบปัญหาภัยธรรมชาติกจ็ะส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของสมาชิก

สหกรณ์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ สหกรณ์จึงจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือและเป็นที่พ่ึงของสมาชิก ทั้งในด้านการเป็นแหล่ง

เงินทุนที่มต้ีนทุนต ่า เป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิต เป็นผู้รวมซื้ อรวมขายผลผลิตด้านการเกษตร รวมถึงเป็นแหล่งให้ความรู้

ด้านการเกษตร การตลาด และการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือให้สมาชิกได้รับการช่วยเหลือ

ตามแนวทางสหกรณ ์มรีายได้เพ่ิมขึ้น ในขณะที่มรีายจ่ายลดลง ส่งผลให้เกดิความกนิดอียู่ดขีองสมาชิก  

 สหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีเป้าหมายในการให้บริการและช่วยเหลือสมาชิก แต่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่

สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเหน็ได้จากปัญหาหนี้นอกระบบที่ก  าลังระบาดแพร่หลาย

อยู่ในปัจจุบัน โดยพบว่าคนไทยเป็นมีหนี้ สนิเฉล่ียต่อครัวเรือนทั้งสิ้นทั่วราชอาณาจักร ณ เดือนมิถุนายน 2554 จ านวน 

136,562 บาท ในขณะที่มสีดัส่วนหนี้สนิต่อรายได้ถงึร้อยละ 5.8 หมายความว่ามรีายได้ 1 บาท ในขณะที่มหีนี้หนี้สนิ 5.8 

บาท (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2554) ซึ่งสะท้อนถึง การหามาได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ปัญหาดังกล่าวยังสะท้อนให้

เห็นด้วยว่าในองค์กรสหกรณ์ซึ่ งเป็นสถาบันทางการเงินของเกษตรกรสมาชิกกย็ังไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพเพียงพอจึงไม่สามารถช่วยเหลือสมาชิกและสงัคมได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีผลมาจากการขาดประสทิธภิาพในการ

ด าเนินงานทางการเงิน ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งนี้ หากแบ่ง

จ านวนสหกรณใ์นแต่ละภมูิภาคแล้วจะพบว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 สหกรณ์ในภาคเหนือมีจ านวน 1,450 แห่ง คิด

เป็นร้อยละ 20.74 ของสหกรณ์ในประเทศไทย ซึ่งน้อยกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ซึ่งมีจ านวนสหกรณ์

ร้อยละ 28.57 และ 25.18 ตามล าดับ แต่เมื่อเทยีบสัดส่วนสมาชิกสหกรณ์กบัจ านวนประชากรในประเทศ ณ วันที่ 31 

ธนัวาคม 2556 ซึ่งมปีระชากรทั้งสิ้น 64,785,909 คน เป็นสมาชิกสหกรณ ์11,275,804 คน คดิเป็นร้อยละ 17.40 เมื่อ

เทียบในระดับภูมิภาคแล้วกลับพบว่า สหกรณ์ในภาคเหนือมีจ านวนสมาชิกสหกรณ์ถึง 2,399,620 คน จากจ านวน
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ประชากรในภูมิภาค ณ 31 ธันวาคม 2556 จ านวน 11,825,955 คน คิดเป็นร้อยละ 20.29 ในขณะที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือแม้จะมีจ านวนประชากรในภมูิภาคถึง 21,755,407 คน แต่เป็นสมาชิกสหกรณ์เพียง 3,613,677 

คน คดิเป็นร้อยละ 16.60 ภาคกลางมจี านวนประชากร 16,366,870 แต่มสีมาชิกสหกรณเ์พียง 2,065,722 คน คดิเป็น

ร้อยละ 12.62 และภาคใต้มีประชากร 9,131,425 คน เป็นสมาชิกสหกรณ์ 1,366,418 คน คิดเป็นร้อยละ 14.96 

สดัส่วนที่เหลือร้อยละ 32.19 อยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสหกรณ์ประเภทอื่ นไม่ใช่สมาชิกสหกรณ์

ประเภทการเกษตร (สารสนเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์, 2557) ข้อมูลเหล่านี้ แสดงให้เหน็ว่าในภาคเหนือมีสดัส่วนสมาชิก

สหกรณ์ต่อประชาชนในภมูิภาคสงูกว่าในทุกภาค สหกรณ์ในภาคเหนือจึงควรมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสทิธภิาพ

เพ่ือให้สหกรณเ์กดิความเข้มแขง็และสามารถเป็นที่พ่ึงพิงของสมาชิกสหกรณไ์ด้ 

  ภาคเหนือตอนล่าง เป็นอกีพ้ืนที่หนึ่งที่มกีารจัดตั้งสหกรณก์ารเกษตรเป็นจ านวนมาก แต่ยังมสีหกรณม์หีลายแห่ง

ที่มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัต ่ากว่ามาตรฐานที่กรมส่งเสริมสหกรณก์ าหนดไว้ กรมส่งเสริมสหกรณไ์ด้แบ่งประเภทย่อยของ

สหกรณก์ารเกษตรออกเป็น 15 ประเภทย่อย ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับชาติ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับ

จังหวัด สหกรณ์ กรป.กลาง นพค. สหกรณ์กองทุนสวนยาง สหกรณ์การเกษตรชุมชน สหกรณ์การเกษตรทั่วไป สหกรณ์

การเกษตรปฏริปูที่ดนิ สหกรณก์ารเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ผู้ใช้

น า้ สหกรณผ์ู้เลี้ยงสตัว์ สหกรณส์ตรี สหกรณส์มชัชารายย่อย และสหกรณส์รุา ซึ่งสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนล่าง

ส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทย่อยสหกรณก์ารเกษตรทั่วไป 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องศึกษา “ประสทิธิภาพของการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ

ตอนล่าง” โดยเฉพาะสหกรณก์ารเกษตรประเภทย่อยสหกรณ์ทั่วไปซึ่งมีสดัส่วนมากที่สดุในจ านวน 15 ประเภทย่อย และ

ถอืว่าเป็นองคก์รทางการเงินของสมาชิกนั้นมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัใด สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกและ

ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มากน้อยเพียงใด และมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์

การเกษตร ในแต่ละระดบั รวมถงึกระบวนการพัฒนาปัจจัยดงักล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานและ

เป็นเคร่ืองมือก ากับ ดูแลที่ส  าคัญ เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้สหกรณ์ มีศักยภาพและความสามรถในการดูแลช่วยเหลือ

สมาชิกซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแขง็และย่ังยืนต่อไปใน

อนาคต 

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือวเิคราะห์ประสทิธภิาพของสหกรณก์ารเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่างด้วยแบบจ าลองการวิเคราะห์

ข้อมูลโอบล้อม (Data Envelopment Analysis Model: DEA) 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อประสทิธภิาพและการพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณก์ารเกษตรในเขตภาคเหนือ

ตอนล่าง 

 

วิธีการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คอื สหกรณก์ารเกษตร ประเภทย่อยสหกรณก์ารเกษตรทั่วไป ที่จัดตั้งขึ้นในเขตภาคเหนือ

ตอนล่าง 9 จังหวัด โดยจัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มผีลการด าเนินงานเป็นปกต ิมข้ีอมูลครบถ้วนในปีบญัชี 2557 และ

มตีวัแปรน าเข้าและปัจจัยผลผลิตที่มค่ีามากกว่า 0 ซึ่งปัจจัยน าเข้าและปัจจัยผลผลิต ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ทุน

ด าเนินงาน หนี้สนิ ค่าใช้จ่าย จ านวนเจ้าหน้าที่ ปัจจัยผลผลิต ได้แก่ รายได้ทั้งสิ้น จ านวนสมาชิก จากสหกรณก์ารเกษตรใน

จังหวัดก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค ์พิจิตรพิษณโุลก เพชรบูรณ ์สโุขทยั อตุรดติถ ์อทุยัธานี รวมทั้งสิ้น 196 แห่ง 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 การวิจัยครั้งนี้  ได้แบ่งการใช้เครื่องมือตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ข้อมูล ทุตยิภมู ิ(Secondary Data) เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสารที่ได้มีการเกบ็รวบรวมไว้แล้ว โดยใช้ข้อมูลจาก

สารสนเทศทางการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ฐานข้อมูลสหกรณ์ (Profile) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรายงาน

ประจ าปีของสหกรณ ์ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย แบบจ าลองการวิเคราะห์

ข้อมูลโอบล้อม และแบบจ าลองโพรบติแบบเรียงล าดบั (Ordered Probit Model)  

 

การเก็บรวมรวมขอ้มูล 

  ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลทุตยิภมูิ (Secondary Data) ซึ่งผู้วิจัยเกบ็รวบรวมมาจากเอกสารที่ได้มีการ

จัดเกบ็ไว้แล้ว ได้แก่ สารสนเทศทางการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ฐานข้อมูลสหกรณ์ (Profile) ของกรมส่งเสริม

สหกรณ ์และรายงานประจ าปีของสหกรณ ์ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

  ในการวิจัยครั้งนี้  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงปริมาณ โดยวิธกีารวิเคราะห์จ าแนกตามวัตถุประสงค ์ดงันี้  

  วัตถุประสงคข้์อที่ 1 เพ่ือวิเคราะห์ประสทิธภิาพของสหกรณก์ารเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่างด้วยแบบจ าลอง 

DEA จะใช้แบบจ าลอง DEA เป็นการวัดประสทิธภิาพของสหกรณก์ารเกษตร โดยการสร้างตัวแปรปัจจัยน าเข้าและปัจจัย

ผลผลิตที่เหมาะสมเพ่ือประเมนิประสทิธภิาพการด าเนินงาน การวิจัยคร้ังนี้ ใช้แบบจ าลอง DEA เป็นตัวกลางในการศึกษา 

โดยปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ทุนด าเนินงาน หนี้สนิ ค่าใช้จ่าย จ านวนเจ้าหน้าที่ ปัจจัยผลผลิต ได้แก่ รายได้ทั้งสิ้น จ านวนสมาชิก 

  วัตถุประสงค์ข้อที่  2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพและการพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์

การเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตัวแปรที่ใช้ในการอธิบายประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในที่นี้ มุ่งเน้นไป

ทางด้านการบริหารจัดการ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างและกระบวนการท างาน 2) ด้านการบริหาร

ทรัพยากรและเงินทุน 3) ด้านการพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์การเกษตร และ 4) ด้านการจัดสรรผลประโยชน์ 

สวัสดกิารและผลก าไรของสหกรณก์ารเกษตร โดยการน าผลการวิเคราะห์ระดับความมีประสทิธภิาพที่ได้จากวัตถุประสงค์

ข้อที่ 1 มาแปลงค่าเป็นตวัแปรที่มค่ีาคะแนนความมปีระสทิธภิาพอยู่ในลักษณะไม่ต่อเนื่อง  

 

ผลการวิจยัและอภิปราย 

  ผลการวิจัยที่ได้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของประชากรสหกรณ์การเกษตร

รายจังหวัด ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสทิธภิาพการด าเนนิงานของสหกรณก์ารเกษตรในจังหวดัภาคเหนือตอนล่าง และ

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธภิาพและกระบวนการพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรใน

เขตภาคเหนือตอนล่าง ประชากรที่น ามาวิเคราะห์ คอื สหกรณก์ารเกษตร ประเภทย่อยสหกรณ์การเกษตรทั่วไป ในเขต 9 

จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รวมจ านวน 196 สหกรณ ์ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทางการเงินเบื้ องตน้ของสหกรณก์ารเกษตรประเภทย่อยสหกรณก์ารเกษตรทัว่ไป 

รายจงัหวดัในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

 ก าไรสทุธจิากการด าเนินงานของสหกรณ์ ในการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในรอบปี 2557 ที่ผ่านมาของ

ประชากรพบว่า ก าไรสทุธโิดยเฉล่ียของสหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดก าแพงเพชร เท่ากบั 491,631.18 บาท จังหวัดตาก 

361,221.85 บาท จังหวัดนครสวรรค์ 2,061,583.44 บาท จังหวัดพิจิตร 1,103,466.81 บาท จังหวัดพิษณุโลก 

2,064,327.69 บาท จังหวัดเพชรบูรณ์ 1,436,541.72 บาท จังหวัดสุโขทัย 948,012.92 บาท จังหวัดอุตรดิตถ ์

5,297,495.15 บาท และจังหวัดอทุยัธานี 2,175,633.86 บาท จากข้อมูลข้างต้นจะเหน็ได้ว่าจงัหวดัอตุรดติถม์กี  าไรสทุธิ

เฉล่ียสงูสุดเมื่อเทียบกบัจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้  เนื่องมาจากสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จ ากดั ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็น

สหกรณท์ี่มขีนาดใหญ่มาก มกีารบริหารจัดการที่ดแีละเคยได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นมาแล้ว เมื่อพิจารณาภาพในรวมแล้ว
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พบว่า ก าไรสุทธิเฉล่ียของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนล่าง เท่ากับ 1,771,101.62 บาท ซึ่งถือว่า ผลการ

ด าเนินงานที่ผ่านมาของสหกรณส์ามารถท าก าไรได้ 

 มูลค่าสนิทรัพย์ของสหกรณก์ารเกษตร เมื่อนับรวมตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณจ์นถงึปัจจุบัน พบว่ามูลค่าสนิทรัพย์เฉล่ีย

ของสหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดก าแพงเพชร เท่ากบั 76,069,871.64 บาท จังหวัดตาก 47,587,100.08 บาท จังหวัด

นครสวรรค์166,415,356.53 บาท จังหวัดพิจิตร 59,659,633.46 บาท จังหวัดพิษณุโลก 105,879,810.61 บาท 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 70,637,261.79 บาท จังหวัดสโุขทยั 77,437,873.72 บาท จังหวัดอุตรดิตถ์ 187,509,554.21 

บาท และจังหวัดอุทัยธานี 96,127,838.77 บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า มูลค่าสินทรัพย์ของสหกรณ์

การเกษตรในภาคเหนือตอนล่างโดยเฉล่ีย เท่ากบั 98,591,588.98 บาท ทั้งนี้  ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่า สหกรณ์

การเกษตรส่วนใหญ่มีมูลค่าสนิทรัพย์ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย ซึ่งอาจส่งผลให้สภาพทางการเงินในอนาคตของสหกรณ์เหล่านี้ ขาด

ความคล่องตวัได้ 

 ทุนด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร พบว่าโดยเฉล่ียสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดก าแพงเพชรมีมูลค่าทุน

ด าเนินงาน เท่ากบั 76,090,331.83 บาท จังหวัดตาก 47,587,100.08 บาท จังหวัดนครสวรรค์ 166,415,356.53 

บาท  จั งหวั ด พิ จิ ต ร  59,659,633.46 บาท  จั งหวั ด พิษณุ โ ลก  105,879,810.61 บ าท  จั ง หวั ด เพชร บู รณ ์

70,637,261.79 บาท จังหวัดสุโขทัย 77,437,873.72 บาท จังหวัดอุตรดิตถ์ 187,509,554.21 บาท และจังหวัด

อุทยัธานี 96,127,838.77 บาท และเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า มูลค่าทุนด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรใน

ภาคเหนือตอนล่างโดยเฉล่ียเท่ากับ 98,593,862.33 บาท สหกรณ์การเกษตรที่มีมูลค่าทุนด าเนินงานรวมมากที่สดุคือ

สหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดอตุรดติถ ์และสหกรณก์ารเกษตรที่มมูีลค่าทุนด าเนินงานรวมต ่าที่สดุคอืสหกรณก์ารเกษตรใน

จังหวัดตาก  

 หนี้สนิของสหกรณก์ารเกษตร จากการส ารวจปริมาณหนี้สนิรวมของสหกรณ์การเกษตรประชากรจ าแนกตามราย

จังหวัด พบว่า โดยเฉล่ียสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดก าแพงเพชรมีหนี้ สนิเท่ากบั 61,547,532.23 บาท จังหวัดตาก 

33,799,218.64 บาท จังหวัดนครสวรรค์ 118,693,026.26 บาท จังหวัดพิจิตร 37,536,683.64 บาท จังหวัด

พิษณุโลก 70,807,879.35 บาท จังหวัดเพชรบูรณ์ 49,852,119.87 บาท จังหวัดสุโขทัย 58,533,383.94 บาท 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 122,260,252.00 บาท และจังหวัดอุทยัธานี 66,212,322.27 บาท ทั้งนี้พบว่า มูลค่าหนี้ สนิรวมของ

สหกรณ์การเกษตร ในภาคเหนือตอนล่างโดยเฉล่ียเท่ากับ 68,804,713.13 บาท จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า

สหกรณ์การเกษตรที่มีมูลค่าหนี้ สนิรวมมากที่สดุ คือ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุตรดิตถ์ และสหกรณ์การเกษตรที่มี

มูลค่าหนี้สนิรวมต ่าที่สดุ คอื สหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดตาก 

 มูลค่าธุรกิจรับฝากของสหกรณ์การเกษตร ส าหรับธุรกจิรับฝากของสหกรณ์ที่เป็นประชากรในการวิจัยคร้ังนี้  

จ าแนกตาม รายจังหวัดพบว่า โดยเฉล่ียสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดก าแพงเพชรมีมูลค่าธุรกจิรับฝากเฉล่ียต่อสหกรณ์

เท่ากบั 55,688,593.38 บาท จังหวัดตาก 20,759,199.41 บาท จังหวัดนครสวรรค์67,864,331.74 บาท จังหวัด

พิจิตร 22,988,713.40 บาท จังหวัดพิษณโุลก 41,058,526.06 บาท จังหวัดเพชรบูรณ ์23,577,363.09 บาท จังหวัด

สโุขทยั 38,997,544.06 บาท จังหวัดอตุรดติถ ์87,350,304.15 บาท และจังหวัดอทุยัธานี 50,924,226.11 บาท และ

เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า มูลค่าธุรกิจรับฝากของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนล่างโดยเฉล่ีย เท่ากับ 

45,467,644.60 บาท จากข้อมูลดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า สหกรณก์ารเกษตรที่มมูีลค่าธุรกจิรับฝากมากที่สดุ คือ สหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดอตุรดติถ ์และสหกรณก์ารเกษตรที่มมูีลค่าธรุกจิรับฝากต ่าที่สดุ คอื สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดตาก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า สหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่มีทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่ได้มาจากธุรกจิรับ

ฝาก ซึ่งสามารถน าไปเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธรุกจิเพ่ือบริการสมาชิกในด้านอื่นๆ ของสหกรณไ์ด้ 

 มูลค่าธุรกิจสนิเชื่อของสหกรณ์การเกษตรจ าแนกตามรายจังหวัด พบว่าโดยเฉล่ียสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

ก าแพงเพชร มมูีลค่าธรุกจิสนิเชื่อรวมเฉล่ียต่อสหกรณ ์เท่ากบั 45,372,015.02 บาท จังหวัดตาก 17,782,055.35 บาท 

จังหวัดนครสวรรค ์80,693,385.23 บาท จังหวัดพิจิตร 23,464,742.73 บาท จังหวัดพิษณโุลก 46,076,983.73 บาท 

จังหวัดเพชรบูรณ ์33,901,624.99 บาท จังหวัดสโุขทยั 30,810,911.75 บาท จังหวัดอตุรดติถ ์59,721,740.65 บาท 
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และจังหวัดอุทยัธานี 50,252,372.84 บาท และเมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า มูลค่าธุรกจิสนิเชื่อรวมของสหกรณ์

การเกษตรในภาคเหนือตอนล่างโดยเฉล่ียเท่ากับ 43,119,536.92 บาท จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์

การเกษตรที่มีธุรกิจสินเชื่อเฉล่ียมากที่สดุคือสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครสวรรค์ และสหกรณ์การเกษตรที่มีธุรกิจ

สนิเชื่อรวมต ่าที่สุด คือ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดตาก สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดก าแพงเพชรมีมูลค่าธุรกจิจัดหา 

เท่ากับ 21,644,516.29 บาท จังหวัดตาก 12,654,629.71 บาท จังหวัดนครสวรรค์ 90,103,180.18 บาท 

จังหวัดพิจิตร 51,802,953.30 บาท จังหวัดพิษณโุลก 38,592,438.89 บาท จังหวัดเพชรบูรณ์ 25,257,196.93 

บาท จังหวัดสุโขทัย 26,204,552.02 บาท จังหวัดอุตรดิตถ์ 31,392,584.30 บาท และจังหวัดอุทัยธานี 

38,564,505.17 บาท เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า มูลค่าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายรวมของสหกรณ์

การเกษตรในภาคเหนือตอนล่างโดยเฉล่ีย เท่ากบั 37,357,395.20 บาท โดยสหกรณ์การเกษตรที่มีมูลค่าธุรกจิจัดหา

มากที่สดุ คือ สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดนครสวรรค์ และสหกรณ์การเกษตรที่มีมูลค่าธุรกจิจัดหาต ่าที่สดุ คือ สหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดตาก  

 มูลค่าธรุกจิรวบรวมของสหกรณก์ารเกษตรจ าแนกตามรายจังหวัด พบว่าโดยเฉล่ียสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

ก าแพงเพชรมมูีลค่าธรุกจิรวบรวม เท่ากบั 10,292,011.10 บาท จังหวัดตาก 17,614,700.36 บาท จังหวัดนครสวรรค ์

847,030.40 บาท จังหวัดพิจิตร 988,270.43 บาท จังหวัดพิษณุโลก 694,309.61 บาท จังหวัดเพชรบูรณ ์

17,394,390.73 บาท จังหวัดสุโขทยั 183,801.65 บาท จังหวัดอุตรดิตถ์ 5,707,648.17 บาท และจังหวัดอุทัยธานี 

5,249,198.35 บาท มูลค่าธรุกจิรวบรวมของสหกรณก์ารเกษตรในภาคเหนือตอนล่างโดยเฉล่ีย เท่ากบั 6,552,373.42 

บาท ทั้งนี้  จากข้อมูลดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่า สหกรณ์การเกษตรที่มีมูลค่าธุรกจิรวบรวมมากที่สดุ คือ สหกรณ์การเกษตร

ในจังหวัดตาก และสหกรณก์ารเกษตรที่มมูีลค่าธรุกจิรวบรวมต ่าที่สดุ คอื สหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดสโุขทยั  

มูลค่าธุรกจิส่งเสริมบริการของสหกรณ์การเกษตรจ าแนกตามรายจังหวัด พบว่าโดยเฉล่ียสหกรณ์การเกษตรใน

จังหวัดก าแพงเพชรมีมูลค่าธุรกจิรวบรวม เท่ากับ 194,898.00 บาท จังหวัดตาก 3,275.20 บาท จังหวัดนครสวรรค ์

502,248.02 บาท จังหวัดพิจิตร 680,938.52 บาท จังหวัดพิษณโุลก 6,073.54 บาท จังหวัดเพชรบูรณ์ 167,949.49 

บาท จังหวัดสุโขทัย 440,189.41 บาท จังหวัดอุตรดิตถ์ 198,754.42 บาท และจังหวัดอุทัยธานี 104,405.55 บาท 

เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า มูลค่าธุรกิจส่งเสริมบริการของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนล่างโดยเฉล่ีย 

เท่ากบั 255,414.68 บาท ทั้งนี้  จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่า สหกรณ์การเกษตรที่มีมูลค่าธุรกจิรวบรวมมากที่สุด 

คอื สหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดพิจิตร และสหกรณ์การเกษตรที่มีมูลค่าธุรกจิรวบรวมต ่าที่สดุ คือ สหกรณ์การเกษตรใน

จังหวัดตาก  

มูลค่าธุรกิจโดยรวมของสหกรณ์การเกษตร จ าแนกตามรายจังหวัด ผลการส ารวจพบว่าโดยเฉล่ียสหกรณ์

การเกษตรในจังหวัดก าแพงเพชรมีมูลค่าธุรกจิโดยรวม เท่ากบั 133,192,033.78 บาท จังหวัดตาก 68,813,860.03 

บาท  จั งหวั ดนครสวรรค์  240,010,175.57 บาท  จั งหวั ด พิจิ ตร  99,925,618.39 บาท  จั งหวัด พิษณุ โลก 

126,428,331.84 บาท จังหวัดเพชรบูรณ์ 100,298,525.24 บาท จังหวัดสุโขทัย 96,636,998.88 บาท จังหวัด

อุตรดิตถ์ 184,371,031.69 บาท และจังหวัดอุทัยธานี 145,094,708.01 บาท มูลค่าธุรกิจโดยรวมของสหกรณ์

การเกษตรในภาคเหนือตอนล่างโดยเฉล่ีย เท่ากบั 132,752,364.83 บาท ทั้งนี้  พบว่าสหกรณ์การเกษตรที่มีมูลค่าธุรกจิ

โดยรวมมากที่สดุ คอื สหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดนครสวรรค ์และสหกรณ์การเกษตรที่มีมูลค่าธุรกจิโดยรวมต ่าที่สดุ คือ 

สหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดสโุขทยั 

จ านวนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรจ าแนกตามรายจังหวัด พบว่าโดยเฉล่ียสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด

ก าแพงเพชร มีสมาชิก เท่ากบั 912 คน จังหวัดตาก 602 คน จังหวัดนครสวรรค์ 1,464 คน จังหวัดพิจิตร 1,116 คน 

จังหวัดพิษณโุลก 1,701 คน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1,180 คน จังหวัดสโุขทยั 1,182 คน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,945 คน และ

จังหวัดอุทัยธานี 1,079 คน เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า จ านวนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ

ตอนล่างโดยเฉล่ีย เท่ากับ 1,242 คน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกมากที่สุด คือ 

สหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดอตุรดติถ ์และสหกรณก์ารเกษตรที่มสีมาชิกน้อยที่สดุ คอื สหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดตาก 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหป์ระสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณก์ารเกษตรในจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง  

  จากการผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ประเภทย่อยสหกรณ์การเกษตร

ทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่างทั้ง 196 สหกรณ์ โดยใช้แบบจ าลองการโอบล้อมข้อมูล (Data Envelopment Analysis: 

DEA) และเลือกเงื่อนไขการวัดค่าประสทิธภิาพการด าเนินงานในกรณีที่ผลได้ต่อขนาดคงที่ (Constant return to scale: 

CRS) ดงัตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ประสทิธภิาพการด าเนินงานสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนล่างกรณีผลได้ต่อขนาดคงที่ (CRS) 
 

ระดับประสทิธภิาพ สหกรณ์การเกษตร 

คะแนน ความหมาย จ านวน ร้อยละ TE เฉล่ีย 

0.81 - 1.00 ประสทิธภิาพมากที่สดุ 135 68.88 0.9265 

0.61 - 0.80 ประสทิธภิาพมาก 33 16.84 0.7258 

0.41 - 0.60 ประสทิธภิาพปานกลาง 17 8.67 0.5239 

 0.21 - 0.40 ประสทิธภิาพน้อย 9 4.59 0.3119 

0.00 - 0.20 ประสทิธภิาพน้อยที่สดุ 2 1.02 0.1505 

รวม 196 100.00 0.5277 

   

จากตารางที่ 1 พบว่าสหกรณ์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด มีจ านวน 135 สหกรณ์ สหกรณ์

การเกษตรที่มีประสิทธภิาพอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 33 สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรที่มีประสทิธิภาพอยู่ในระดับปาน

กลาง มีจ านวน 17 สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย มีจ านวน 9 สหกรณ์ และสหกรณ์

การเกษตรที่มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ มจี านวน 2 สหกรณ ์ทั้งนี้  ค่าประสทิธภิาพเฉล่ียของสหกรณก์ารเกษตรที่

มปีระสทิธภิาพมากที่สดุ คือ 0.9265 สหกรณ์ที่มีประสทิธภิาพมาก คือ 0.7258 สหกรณ์ที่มีประสทิธภิาพปานกลาง คือ 

0.5239 สหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพน้อย คือ 0.3119 และสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด คือ 0.1505 ตามล าดับ 

ในขณะที่ค่าประสทิธภิาพโดยรวมของสหกรณก์ารเกษตรอยู่ในสหกรณท์ี่มปีระสทิธภิาพปานกลาง คอื 0.5277 ซึ่งแสดงให้

เหน็ว่า ระดบัการบริหารจัดการธรุกจิสหกรณก์ารเกษตรยังมข้ีอบกพร่องหรือมอีปุสรรคในการด าเนินงาน จึงท าให้สหกรณ์

การเกษตรยังไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าที่ควร เช่น สหกรณก์ารเกษตรบางแห่งประสบภาวะขาดทุนจากผลการประกอบกจิการ 

  อย่างไรกต็าม การประเมินค่าประสทิธภิาพโดยเลือกเงื่อนไขผลได้ต่อขนาดคงที่ (Constant return to scale:  

CRS) ซึ่งเป็นการ น าปัจจัยน าเข้า เข้าไปในสดัส่วนหนึ่ง ผลลัพธท์ี่ได้ออกมาจะมสีดัส่วนเท่ากนันั้น มีจุดอ่อนในเร่ืองผลได้

ต่อขนาดคงที่แท้จริงของสหกรณก์ารเกษตร ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้คงที่เพียงอย่างเดยีว กล่าวคอื สหกรณก์ารเกษตรบาง

สหกรณอ์าจมผีลได้ต่อขนาดเพ่ิมขึ้น (Increasing return to scale: IRS) ซึ่งมีลักษณะคือน าปัจจัยน าเข้าเข้าไปสดัส่วนหนึ่ง 

แต่ผลลัพธท์ี่ได้ออกมาจะมีสดัส่วนมากกว่า หรืออาจมีผลได้ต่อขนาดลดลง (Decreasing return to scale: DRS) ซึ่งมี

ลักษณะคือน าปัจจัยน าเข้าเข้าไปในสดัส่วนหนึ่ง แต่ผลลัพธท์ี่ได้ออกมาจะมีสดัส่วนน้อยกว่า ดังนั้น เงื่อนไขการประเมิน

ประสทิธภิาพการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในกรณีที่ผลได้ต่อขนาดสามารถเปล่ียนแปลงได้ (Variable return to 

scale: VRS) จะถูกน ามาใช้ ผลการประเมนิประสทิธภิาพการด าเนินงานของสหกรณก์ารเกษตร ดงัตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ประสทิธภิาพการด าเนินงานสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กรณีผลได้ต่อขนาดมีการเปล่ียนแปลงได้ (VRS) 
 

ระดับประสทิธภิาพ สหกรณ์การเกษตร 

คะแนน ความหมาย จ านวน ร้อยละ TE เฉล่ีย 

0.81 - 1.00 ประสทิธภิาพมากที่สดุ 183 93.37 0.9734 

0.61 - 0.80 ประสทิธภิาพมาก 10 5.10 0.7376 

0.41 - 0.60 ประสทิธภิาพปานกลาง 2 1.02 0.4570 

0.21 - 0.40 ประสทิธภิาพน้อย 1 0.51 0.3330 

0.00 - 0.20 ประสทิธภิาพน้อยที่สดุ 0 0.00 0.0000 
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รวม 196 100.00 0.5002 

   

จากตารางที่ 2 พบว่าสหกรณ์การเกษตรที่มีประสทิธภิาพอยู่ในระดับมากที่สดุ มีจ านวน 183 สหกรณ์ สหกรณ์

การเกษตรที่มีประสทิธิภาพอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 10 สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรที่มีประสิทธภิาพอยู่ในระดับปาน

กลาง มีจ านวน 2 สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรที่มีประสิทธภิาพอยู่ในระดับน้อย มีจ านวน 1 สหกรณ์ และไม่มีสหกรณ์

การเกษตรที่มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบั น้อยที่สดุ ทั้งนี้  ค่าประสทิธภิาพเฉล่ียของสหกรณ์การเกษตรที่มีประสทิธภิาพมาก

ที่สดุ คอื 0.9734 สหกรณก์ารเกษตรที่มปีระสทิธภิาพมาก คอื 0.7376 สหกรณก์ารเกษตรที่มปีระสทิธภิาพปานกลาง คือ 

0.4570 สหกรณก์ารเกษตรที่มปีระสทิธภิาพน้อย คอื 0.3330  

  จากการวิจัยพบว่าประสทิธภิาพการด าเนินงานของสหกรณก์ารเกษตรนั้น หากพิจารณาผลตอบแทนต่อขนาดการ

ด าเนินงานของสหกรณ์พบว่า ถึงผลตอบแทนต่อขนาดของระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร

ภายใต้ข้อสมมุต ิCRS พบว่า ประสทิธภิาพมากที่สดุมผีลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่คงที่ จ านวน 30 สหกรณ ์

ผลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่ลดลงมจี านวน 83 สหกรณ ์ผลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นมี

จ านวน 23 สหกรณ์ ประสทิธภิาพมากมีผลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่ลดลง มีจ านวน 11 สหกรณ์ ผลตอบ 

แทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น มีจ านวน 20 สหกรณ์ ประสทิธภิาพปานกลางมีผลตอบแทนต่อขนาดของการ

ด าเนินงานที่ลดลง มีจ านวน 2 สหกรณ์ ผลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้ น มีจ านวน 16 สหกรณ ์

ประสทิธภิาพน้อยมีผลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่ลดลง มีจ านวน 1 สหกรณ์ ผลตอบแทนต่อขนาดของการ

ด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น มจี านวน 8 สหกรณ ์ไม่มสีหกรณท์ี่มผีลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่ลดลง แต่มีสหกรณ์ที่

มผีลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น จ านวน 2 สหกรณ ์ของสหกรณก์ารเกษตรประชากรทั้งหมด ดงัตาราง

ที่ 3 

 

ตารางที่ 3  ระดับประสทิธภิาพสหกรณ์การเกษตรการเกษตรและผลตอบแทนต่อขนาดการด าเนินงานภายใต้ข้อสมมติ (CRS) 
 

ระดับประสทิธภิาพ 
ผลตอบแทน ต่อขนาดคงที่ 

(CRS) 

ผลตอบแทน ต่อขนาดลดลง 

(DRS) 

ผลตอบแทนต่อ ขนาด

เพิ่มขึ้น (IRS) 

คะแนน ความหมาย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

0.00 - 0.20 ประสทิธภิาพน้อยที่สดุ 0 0.00 0 0.00 2 1.02 

0.21 - 0.40 ประสทิธภิาพน้อย 0 0.00 1 0.51 8 4.08 

0.41 - 0.60 ประสทิธภิาพปานกลาง 0 0.00 2 1.02 16 8.16 

0.61 - 0.80 ประสทิธภิาพมาก 0 0.00 11 5.61 20 10.20 

0.81 - 1.00 ประสทิธภิาพมากที่สดุ 30 15.31 83 42.35 23 11.73 

รวม 30 15.31 97 49.49 69 35.20 

 

จากผลการวิจัยพบว่าผลตอบแทนต่อขนาดการด าเนินงานของสหกรณ์ภายใต้ข้อสมมุติ VRS ประสทิธภิาพมาก

ที่สดุ มผีลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่คงที่ มีจ านวน 29 สหกรณ์ ผลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่

ลดลง มจี านวน 88 สหกรณ ์ผลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น มจี านวน 66 สหกรณ ์ขณะที่ประสทิธภิาพ

มากมีผลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่คงที่ มีจ านวน 1 สหกรณ์ ผลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่

ลดลง มจี านวน 8 สหกรณ ์ผลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น มจี านวน 1 สหกรณ ์ประสทิธภิาพปานกลาง 

มผีลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่ลดลง มจี านวน 1 สหกรณ ์ผลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น 

มีจ านวน 1 สหกรณ์ ประสิทธิภาพมาก มีผลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่คงที่ มีจ านวน 1 สหกรณ ์

ประสทิธภิาพน้อย มผีลตอบแทนต่อขนาดของการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น มจี านวน 1 สหกรณ ์ดงัตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ระดับประสทิธภิาพสหกรณ์การเกษตรและผลตอบแทนต่อขนาดการด าเนินงาน ภายใต้ข้อสมมุติ (VRS) 
 

ระดับประสทิธภิาพ ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ 

(CRS) 

ผลตอบแทนต่อขนาด 

ลงลง (DRS) 

ผลตอบแทนต่อขนาด

เพิ่มขึ้น (IRS) 

คะแนน ความหมาย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยชะ จ านวน ร้อยละ 

0.00-0.20 ประสทิธภิาพน้อยที่สดุ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

0.21-0.40 ประสทิธภิาพน้อย 0 0.00 0 0.00 1 0.51 

0.41-0.60 ประสทิธภิาพปานกลาง 0 0.00 1 0.51 1 0.51 

0.61-0.80 ประสทิธภิาพมาก 1 0.51 8 4.08 1 0.51 

0.81-1.00 ประสทิธภิาพมากที่สดุ 29 14.80 88 44.90 66 33.37 

รวม 30 15.31 97 49.49 69 35.20 

 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหปั์จจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพและกระบวนการพฒันาการด าเนินงานของสหกรณก์ารเกษตร

ในเขตภาคเหนือตอนล่าง  

  ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธภิาพ เร่ิมต้นจากการน าผลการวิเคราะห์ระดับความมีประสทิธภิาพที่ได้

จากวัตถุประสงคข้์อที่ 1 ที่ได้จากการวิเคราะห์ประสทิธภิาพกรณผีลได้ต่อขนาดมีการเปล่ียนแปลงได้ (VRS) มาแปลงค่า

เป็นตัวแปรที่มีค่าคะแนนความมีประสิทธิภาพอยู่ในลักษณะไม่ต่อเนื่อง และเลือกวิธีการทางเศรษฐมิติน ามาใช้ใน

การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรต่างๆกบัระดับความมีประสทิธภิาพในแบบจ าลองนี้  คือ แบบจ าลองโพรบิตแบบ

เรียงล าดับ (Ordered Probit Model) โดยตัวแปร Y คือ ประสิทธภิาพการด าเนินงาน ตัวแปร X
1
 คือ มูลค่ารวมของ

สนิทรัพย์, X
2
 คือ จ านวนเจ้าหน้าที่, X

3
 คือ ธุรกิจประเภทเงินรับฝาก, X

4
 คือ ธุรกิจประเภทสินเชื่อ, X

5
 คือ ธุรกิจ

ประเภทจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย, X
6
 คอื ธรุกจิประเภทรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร และ X

7
 คือ ธุรกจิประเภทแปรรูป

ผลผลิต จากผลการวิจัยปัจจัยที่มผีลต่อประสทิธภิาพและกระบวนการพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในเขต

ภาคเหนือตอนล่าง อธบิายได้ตามตารางที่ 6 และตารางที่ 7 ดงันี้  

 

ตารางที่ 6 ผลการค านวณปัจจัยที่มีผลต่อระดับประสทิธภิาพของสหกรณ์การเกษตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

t Stat P (Y=0) P (Y=1) P (Y=2) P (Y=3) P (Y=4)

Intercept 29152.10607 343926.6336 0.08476257 0.93254034 -649299.13 707603.345 -649299.13 707603.345

X 1 0.029905614 0.0040159 7.44680323 3.3542E-12 0.0219836 0.03782763 0.0219836 0.03782763

X 2 -152661.379 52791.37576 -2.8917863 0.00428213 -256800.96 -48521.802 -256800.96 -48521.802

X 3 -0.00717676 0.005729983 -1.2524932 0.21194601 -0.0184801 0.00412656 -0.0184801 0.00412656

X 4 0.029655875 0.007794125 3.80490123 0.00019177 0.0142807 0.04503105 0.0142807 0.04503105

X 5 -0.01626762 0.006648256 -2.4469003 0.01532823 -0.0293824 -0.0031529 -0.0293824 -0.0031529

X 6 -0.01106485 0.013729747 -0.8059036 0.42131665 -0.038149 0.01601931 -0.038149 0.01601931
X 7 -0.86824247 0.235262534 -3.6905259 0.00029302 -1.3323361 -0.4041488 -1.3323361 -0.4041488

Marginal Effects
Variables Coefficients Standard Error
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มผีลต่อระดับประสทิธภิาพของสหกรณ์การเกษตร 
 

        

Model 
Unstandardized  

Coefficients   
Standardized  
Coefficients 

t Sig. B Std. Error   Beta 
1 (Constant) 29152.106 343926.634     0.085 0.933 

x1 0.03 0.004   0.841 7.447 0 

x2 -152661.379 52791.376   -0.278 -2.892 0.004 

x3 -0.007 0.006   -0.127 -1.252 0.212 

x4 0.03 0.008   0.398 3.805 0 

x5 -0.016 0.007   -0.147 -2.447 0.015 

x6 -0.011 0.014   -0.034 -0.806 0.421 

x7 -0.868 0.235   -0.156 -3.691 0 

          
 จากตารางที่ 6 และตารางที่ 7 พบว่า มูลค่ารวมสนิทรัพย์ (X

1
) สหกรณ์การเกษตรที่มีสนิทรัพย์มากจะส่งผลให้

ประสิทธภิาพการด าเนินงานของสหกรณ์สูงขึ้น ซึ่งมีค่าส าคัญทางสถิติที่ 0.00 แสดงให้เหน็ว่า หากสหกรณ์การเกษตรมี

การจัดการสนิทรัพย์ของสหกรณไ์ด้ด ีจะส่งผลให้โอกาสความน่าจะเป็นที่จะมีการเปล่ียนแปลงระดับประสทิธภิาพที่สงูขึ้น

ของสหกรณ์ที่มีระดับประสิทธิภาพน้อยที่สุด ระดับประสิทธิน้อย ระดับประสิทธิปานกลาง ระดับประสิทธิมาก และ

ระดับประสิทธิมากที่สุด คือ 3.3542053 0.0219836 0.0378276 0.0219836 และ 0.0378276 การเพ่ิมขึ้นของ

มูลค่ารวมของสินทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรร้อยละ 1 จะท าให้ประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

0.841 ดังตารางที่ 7 แสดงให้เหน็ว่ามูลค่าสินทรัพย์รวมเป็นตัวสะท้อนถึงการบริหารจัดการของสหกรณ์ หากสหกรณ์

สามารถสร้างสินทรัพย์ให้มีมูลค่าสูงขึ้นจะมีผลต่อระดับความมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สหกรณ์ควรบริหารสินทรัพย์ของ

สหกรณ์ให้มีความเหมาะสม เช่น หากเป็นสินทรัพย์ที่มาจากหนี้ สินระยะสั้นควรน าไปให้สมาชิกกู้ยืมระยะสั้นเพ่ือการ

ประกอบอาชีพ โดยให้ส่งช าระหลังฤดูกาลเกบ็เกี่ยวผลผลิต หากเป็นสนิทรัพย์ที่มาจากหนี้ สนิระยะยาวอาจน าไปลงทุนใน

สนิทรัพย์ที่ก่อให้เกดิรายได้หรือให้สมาชิกกู้ยืมในระยะปานกลางหรือระยะยาวเพ่ือซื้ อเครื่องมือเครื่องจักรในการประกอบ

อาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้  การบริหารสนิทรัพย์ให้มคีวามเหมาะสม สมัพันธก์บัที่มาของสนิทรัพย์ และเป็นประโยชน์สงูสดุ เป็น

อกีหนึ่งส่วนที่ท าให้สหกรณไ์ม่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และการเพ่ิมขึ้นของระดบัประสทิธาภาพของสหกรณก์ารเกษตร 

 จ านวนเจ้าหน้าที่ (X
2
) สหกรณ์ที่มีเจ้าหน้าที่เหมาะสมกับปริมาณธุรกิจจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการด าเนินงาน

สหกรณใ์ห้สงูขึ้น ซึ่งมค่ีาส าคญัทางสถติทิี่ 0.04 แสดงให้เหน็ว่า หากสหกรณ์การเกษตรมีการจัดการเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้

มคีวามเหมาะสมกบัปริมาณงานและธรุกจิ จะส่งผลให้โอกาสความน่าจะเป็นที่จะมีการเปล่ียนแปลงระดับประสทิธภิาพที่ลดลง

ของสหกรณท์ี่มรีะดบัประสทิธภิาพน้อยที่สดุ ระดับประสทิธน้ิอย ระดับประสทิธปิานกลาง ระดับประสทิธมิาก และระดับประ

สทิธมิากที่สดุ คือ 0.0042821 -256801 -48521.8 -256801 และ -48521.8 โดยหากจ านวนเจ้าหน้าที่มีการเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 1 จะท าให้ประสทิธภิาพการด าเนินงานของสหกรณก์ารเกษตรลดลงร้อยละ 2.78 ดังนั้น สหกรณ์ควรมีการบริหาร

จัดการด้านเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน ธุรกจิ และสถานภาพของสหกรณ์ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องลดจ านวน

เจ้าหน้าที่ลง เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรมีพ้ืนฐานมาจากคนในชุมชน เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนในชุมชนและเป็น

บุตรหลานของสมาชิก หากมีการให้ออกจากงานโดยไม่มีเหตุผลเพียงพออาจส่งผลกระทบความพึงพอใจของสมาชิกและ

คนในชุมชนได้ สหกรณค์วรมีการปรับเปล่ียน เพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านความรู้  ทกัษะ และทศันคติ เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้เตม็ศักยภาพที่มี ซึ่งจะท าให้ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ดีขึ้ นส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพของสหกรณ์

การเกษตรให้ดขีึ้นได้ 

 ธุรกิจประเภทสินเชื่ อ (X
4
) มูลค่าธุรกิจสินเชื่ อของสหกรณ์การเกษตรมากจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานของสหกรณ์สูงขึ้น ซึ่งมีค่าส าคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงให้เห็นว่า หากสหกรณ์การเกษตรมีการด าเนินธุรกิจ

สนิเชื่อได้ดี จะส่งผลให้โอกาสความน่า จะเป็นที่จะมีการเปล่ียนแปลงระดับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นของสหกรณ์ที่มีระดับ

ประสทิธภิาพน้อยที่สดุ ระดบัประสทิธน้ิอย ระดบัประสิทธิปานกลาง ระดับประสิทธิมาก และ ระดับประสิทธิมากที่สุด 
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คือ 0.0001918 0.0142807 0.0450311 0.0142807 และ 0.0450311 เนื่องจากมูลค่าธุรกจิสนิเชื่อซึ่งเป็นธุรกจิ

หลักของสหกรณก์ารเกษตรเป็นธรุกจิที่สร้างรายได้และส่งผลต่อการช่วยเหลือสมาชิกให้มเีงนิทุนหมุนเวียนในการประกอบ

อาชีพ หากสหกรณส์ามารถด าเนินธรุกจิสนิเชื่อให้มมูีลค่าสงูควบคู่กบัการดูแลสมาชิกให้มคีวามอยู่ดกีนิดี จะมีผลต่อระดับ

ประสทิธภิาพการด าเนินงานในอนาคตให้ดขีึ้นได้  

 ธุรกจิจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (X
5
) มูลค่าธุรกิจจัดหาสนิค้ามาจ าหน่ายของสหกรณ์การเกษตรมากจะส่งผลให้

ประสทิธภิาพการด าเนินงานของสหกรณ์สงูขึ้น ซึ่งมีค่าส าคัญทางสถิติที่ 0.015 แสดงให้เหน็ว่า หากสหกรณ์การเกษตรมี

การด าเนินธรุกจิจัดหาสนิค้ามาจ าหน่ายได้ด ีจะส่งผลให้โอกาสความน่าจะเป็นที่จะมกีารเปล่ียนแปลงระดับประสทิธภิาพที่

สงูขึ้นของสหกรณท์ี่มรีะดบัประสทิธภิาพ น้อยที่สดุ ระดบัประสทิธน้ิอย ระดับประสทิธปิานกลาง ระดับประสทิธมิาก และ

ระดับประสิทธิมากที่สุด คือ 0.0153282 -0.029382 -0.003153 -0.029382 และ -0.003153 ตามล าดับ 

เนื่องจากมูลค่าธรุกจิจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย เป็นธรุกจิที่สร้างรายได้และส่งผลต่อการช่วยเหลือสมาชิกในการลดต้นทุนการ

ผลิต เมื่อต้นทุนการผลิตลดลงสมาชิกก็จะมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น สามารถส่งช าระหนี้ แก่สมาชิกได้ หาก

สหกรณ์สามารถด าเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายให้มีมูลค่าสูง ตรงตามความต้องการของสมาชิก จะมีผลต่อระดับ

ประสทิธภิาพการด าเนินงานในอนาคตให้ดขีึ้นได้  

 ธุรกิจแปรรูปผลผลิต (X7) มูลค่าธรุกจิแปรรปูผลผลิตของสหกรณก์ารเกษตรมากจะส่งผลให้ประสทิธภิาพการ

ด าเนินงานของสหกรณส์งูขึ้น ซึ่งมค่ีาส าคญัทางสถติทิี่ 0.01 แสดงให้เหน็ว่า หากสหกรณก์ารเกษตรมกีารด าเนินธรุกจิแปร

รปูผลผลิตได้ด ีจะส่งผลให้โอกาสความน่าจะเป็นที่จะมีการเปล่ียนแปลงระดับประสทิธภิาพที่สงูขึ้นของสหกรณ์ที่มีระดับ

ประสทิธภิาพน้อยที่สดุ ระดบัประสทิธน้ิอย ระดบัประสทิธปิานกลาง ระดบัประสทิธมิาก และ ระดับประสทิธมิากที่สดุ คือ 

0.000293 -1.332336 -0.404149 -1.332336 และ -0.404149 ตามล าดับ เนื่องจากมูลค่าธุรกจิแปรรูปผลผลิต

เป็นอกีหนึ่งธรุกจิที่สร้างรายได้และส่งผลต่อการช่วยเหลือสมาชิกในด้านการบริหารจัดการผลผลิตของสมาชิกให้สามารถ

ออกสู่ตลาดได้ เมื่อผลผลิตของสมาชิกสามารถจ าหน่ายได้สมาชิกกจ็ะมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้ น สามารถส่ง

ช าระหนี้ แก่สมาชิกได้ หากสหกรณ์สามารถด าเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิตให้มีมูลค่าสูง จะมีผลต่อระดับประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานในอนาคตให้ดขีึ้นได้  

 

บทสรุป 

จากการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นองค์กร

การเงินนั้น มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัใด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ได้มากน้อยเพียงใด 

และมปัีจจัยอะไรบ้าง ที่มผีลต่อประสทิธภิาพการด าเนินงานของสหกรณก์ารเกษตรในแต่ระดบั รวมถึงกระบวนการพัฒนา

สหกรณซ์ึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดูแล ส่งเสริมให้สหกรณ์มีการศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาการด าเนินงาน

ของสหกรณ ์ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนโดยอาศัยพ้ืนฐานศักยภาพภมูปัิญญาการจัดการของท้องถิ่น เพ่ือให้

ชุมชนด ารงอยู่บนพ้ืนฐานความพอเพียงและมีเศรษฐกิจที่เข้มแขง็และย่ังยืน ในการศึกษาคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ คือ 

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือตอนล่างด้วยแบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูลโอบล้อม Data 

Envelopment Analysis Model: DEA ในการศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในภาคเหนือ

ตอนล่างและใช้เครื่องมือเศรษฐมิติในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับระดับความ มีประสิทธิภาพใน

แบบจ าลองนี้  คอื แบบจ าลองโพรบติแบบเรียงล าดบั (Ordered Probit Model) โดยจ านวนสหกรณท์ี่ใช้ในการวิเคราะห์ มี

จ านวน 196 สหกรณ ์

 สหกรณ ์คดิเป็นร้อยละ 4.59 และสหกรณก์ารเกษตรที่มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ มจี านวน 2 สหกรณ ์

คิดเป็นร้อยละ 1.02 ขณะที่ค่าประสทิธภิาพโดยรวมของสหกรณ์การเกษตรที่มีประสทิธภิาพปานกลาง คือ 0.5277 ซึ่ง

แสดงให้เหน็ว่า ระบบการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรส่วนใหญ่ มีระดับประสทิธิภาพสูงกว่าค่าประสิทธิ

โดยรวม เนื่องจากสหกรณ์การเกษตรนั้นมีการบริหารจัดการที่ดี ประสทิธภิาพการด าเนินงานจึงอยู่ในระดับดี ทั้งนี้  ยังมี

สหกรณก์ารเกษตรส่วนหนึ่งที่มค่ีาประสทิธภิาพโดยรวมต ่ากว่าประสทิธภิาพระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า ระบบการ
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บริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรนั้นยังมีข้อบกพร่องหรือมีอุปสรรคในการด าเนินงาน เช่น บางสหกรณ์มีการ

ขาดทุนจากการประกอบกจิการ เป็นต้น ส่วนการศึกษาประสทิธภิาพการด าเนินงานสหกรณก์ารเกษตรในจังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง กรณผีลได้ต่อขนาด มกีารเปล่ียนแปลงได้ (VRS) นั้น สหกรณ์การเกษตรที่มีประสทิธภิาพอยู่ในระดับมากที่สดุ

มจี านวน 183 สหกรณ ์คดิเป็นร้อยละ 93.37 สหกรณก์ารเกษตรที่มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดับมาก มีจ านวน 10 สหกรณ ์

คดิเป็นร้อยละ 5.10 สหกรณก์ารเกษตรที่มปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัปานกลาง มีจ านวน 2 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 1.02 

สหกรณ์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับน้อย มีจ านวน 1 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 0.51 แต่ไม่มีสหกรณ์ที่มี

ประสทิธภิาพอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ ทั้งนี้  ค่าประสทิธภิาพโดยรวมของสหกรณ์การเกษตรในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างอยู่ใน

ระดบัปานกลาง คอื 0.5002   

 เมื่อพิจารณาผลตอบแทนต่อขนาดการด าเนินงานของสหกรณก์ารเกษตร พบว่า ผลตอบแทนต่อขนาดของระดับ

ประสทิธภิาพการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรภายใต้ข้อสมมุติ CRS และ VRS ในภาพรวมสหกรณ์การเกษตรมี

ผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ (CRS) จ านวน 30 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 15.31 ผลตอบแทนต่อขนาดลดลง (DRS) 

จ านวน 97 คิดเป็นร้อยละ 49.49 และผลตอบแทนต่อขนาดเพ่ิมขึ้น (IRS) จ านวน 69 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 35.20 

ดังนั้น หากสหกรณ์ต้องการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลดต้นทุนการด าเนินงาน

เพ่ือให้เกิดผลก าไรสุทธิมากขึ้นหรือสภาพคล่องทางการเงินเพ่ือการด าเนินงาน ควรลดปัจจัย คือ มูลค่าสินทรัพย์ของ

สหกรณแ์ละเงินประกอบธรุกจิสหกรณร์วม เพ่ือให้เกดิการด าเนินงานที่คล่องตวัโดยเฉล่ียต่อสหกรณ ์ 

  ในส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มผีลต่อประสทิธภิาพและกระบวนการพัฒนาการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร

ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า มูลค่ารวมสนิทรัพย์ การด าเนินธรุกจิสนิเชื่อ การด าเนินธรุกจิจัดหาสนิค้ามาจ าหน่าย และ

การด าเนินธุรกิจแปรรูปผลผลิต มีนัยส าคัญต่อระดับประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน ส่วนการด าเนินธุรกิจรับฝากและ

ธรุกจิประเภทรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณไ์ม่มนีัยส าคญัต่อระดบัประสทิธภิาพของสหกรณก์ารเกษตร 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ ์

สหกรณ์การเกษตรพ้ืนที่อื่น และสหกรณ์ประเภทต่างๆ ในการพัฒนาสหกรณ์ให้มีการด าเนินงานที่มีประสทิธภิาพสงูขึ้น 

อนัจะเป็นการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่สมาชิก สหกรณแ์ละชุมชน ทั้งในด้านการด าเนินงาน การเงิน และน ามาซึ่งคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกสหกรณ์และประชาชนในชุมชน นอกจากนี้  สหกรณ์ควรเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน

สหกรณแ์ละคนในชุมชน ทั้งในด้านการเรียนรู้  การแลกเปล่ียนประสบการณ ์การหาวิธกีารและเสนอทางเลือกในการพัฒนา

สหกรณ ์ทั้งนี้  การด าเนินงานของสหกรณก์ารเกษตรเพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุนั้น สหกรณก์ารเกษตรจ าเป็นต้องมกีาร

บริหารจัดการในเรื่องของต้นทุนการด าเนินงานและทรัพยากรในการด าเนินงานของสหกรณ์ เช่น สินทรัพย์รวมของ

สหกรณ ์รวมทั้ง ควรให้ความส าคญักบัการบริหารจัดการธรุกจิสนิเชื่อให้เกดิประโยชน์กบัสมาชิกให้มากที่สดุ โดยควบคุม

ไม่ให้สนิเชื่อนั้นเป็นภาระต่อสมาชิกเกนิกว่าที่จะพึงรับได้ในสภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจุบัน เพ่ือให้สมาชิก สหกรณ ์

รวมถงึชุมชน เกดิความเข้มแขง็ มกีารพัฒนาที่แท้จริง และอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลที่เป็นจริงในชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะน าไปสู่ความ

เข้มแขง็อย่างยั่งยืนในอนาคต 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาต่อไป 

    2.1 ในการศึกษาครั้งนี้  ได้ศึกษาประสทิธภิาพการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพียงอย่างเดียว โดย

ไม่ได้ศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนในแต่ละปี และไม่ได้ศึกษาการเปล่ียนแปลงประสิทธิภาพ

ทางด้านก าไรของสหกรณใ์นแต่ละปี หากมกีารศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาทางด้านต้นทุนและก าไรเข้าไปด้วย เพ่ือจะ

ท าให้เหน็ภาพที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้นในส่วนของการเปล่ียนแปลงประสทิธภิาพ 

    2.2 การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาประสทิธภิาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธาภาพของครัวเรือนที่

เป็นสมาชิกสหกรณด้์วย เพ่ือให้สามารถสะท้อนปัญหาของสมาชิกสหกรณแ์ละชุมชนได้ดยีิ่งขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ ด าเนินงานของสหกรณ์

การเกษตร ในเขตภาคเหนือตอนล่างนี้  ส  าเรจ็ลงได้ด้วยความกรณุาของ รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา ภรูิพันธภ์ิญโญ และ 

รองศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ โรจนแสง ที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจแก้ไขและให้ก าลังใจเสมอมา ผู้เขียนขอกราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้  

ผู้เขยีนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ ทองปาน ที่กรุณาให้เกยีรติเป็นประธานกรรมการ พร้อม

ทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. อนุชา ภรูิพันธุภ์ิญโญ และรองศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ โรจนแสง ที่กรณุาให้เกยีรตเิป็นกรรมการ

ในการสอบวิทยานิพนธ ์และได้กรณุาตรวจแก้ไขวิทยานิพนธฉ์บบันี้ ให้ถูกต้องสมบูรณย์ิ่งขึ้น 

ท้ายนี้  ผู้ เขียนขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ แขนงสหกรณ์มารดา สามี บุตรธิดา 

บุคลากรส านักงานสหกรณจ์ังหวัดพิจิตร และเพ่ือนนักศึกษางานทุกท่าน ส าหรับความรู้  ความรัก และก าลังใจที่มอบให้ จึง

ขอน้อมร าลึกถึงอ านาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สทิธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสากลโลก อนัเป็นที่พ่ึงให้ผู้เขียนมี

สตปัิญญาในการจัดท าวิทยานิพนธใ์ห้ส าเรจ็ลุล่วงไปด้วยด ีผู้ เขียนขอให้เป็นกตเวทติาแด่ทุกท่าน ตลอดจนผู้ เขียนหนังสอื

และบทความต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่ผู้เขยีนจนสามารถให้วิทยานิพนธฉ์บบันี้ส  าเรจ็ได้ด้วยด ี
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บทคดัย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ีเพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยการ

สอนแบบ ACE และการสอนแบบปกติ เร่ือง ความน่าจะเป็น งานวิจัยนี้ เป็นวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 

จ านวน 2 ห้องเรียน ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวัดเพชรบุรี เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนและแบบทดสอบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ACE มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะ

เป็น สงูกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ค าส าคญั: การจัดการเรียนรู้แบบวงจร  ACE  คณิตศาสตร์  ความน่าจะเป็น 

 

Abstract 

The purpose of this study was to compare learning achievement of Mathematic on probability for grade 11 students using 

ACE Cycle and the conventional method. This research was experimental research. The sample of the research was 2 classes of 

Grade 11 from Benchamatheputhit Petchaburi School. The instruments used in the research were lesson plans and the achievement 

test. The results of this research indicated that the achievement of students using ACE CYCLE were significantly higher than the 

achievement of students using the conventional method at the level of .01 

 

Keywords: ACE Cycle, Mathematics, Probability 

 

บทน า 

คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม

ปัจจุบัน ความรู้ เกี่ยวกบัคณิตศาสตร์ย่ิงเพ่ิมความส าคัญมากย่ิงขึ้น เพราะสภาพทางสังคมในปัจจุบันเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเรว็และต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการสื่อสารข้อมูลต่างๆ สามารถท าได้อย่างรวดเรว็ 

และไม่มข้ีอจ ากดั การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ วิทยาการสาขาวิชาต่างๆ เช่นวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 

ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต้องอาศัยความรู้ทางด้านคณติศาสตร์เป็นพ้ืนฐาน ความส าคัญของวิชาคณิตศาสตร์

จึงถอืได้ว่าเป็นวิชาพ้ืนฐานในการศึกษาวิชาต่างๆ หลายสาขา (พิมพ์พร ฟองหล ่า, 2554. หน้า 1) 
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วิชาคณติศาสตร์เป็นวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาวิชาต่างๆ แล้วยังเป็นวิชาที่ช่วยพัฒนากระบวนความคิดของคนให้

รู้จักคดิเป็น คิดอย่างมีเหตุผล มีระบบขั้นตอนในการคิด และยังช่วยสร้างเสริมคุณลักษณะที่ส  าคัญ มีความจ าเป็นในการ

ด ารงชีวิต เช่น ความเป็นผู้มีเหตุผล มีลักษณะนิสยัละเอียด สุขุม รอบคอบ ช่างสังเกต มีไหวพริบ ปฏภิาณที่ดี ถือเป็น

เคร่ืองมอืที่จ าเป็นที่สดุส าหรับทุกคนในโลกปัจจุบนั (ชนนาด เชื้อสวุรรณทวี, 2542, หน้า 11) 

ในหลักสตูรคณติศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดอย่างมีเหตุผลนั้น 

มคีวามจ าเป็นต้องส่งเสริมในด้านการคดิการแก้ปัญหาร่วมกนัท ากจิกรรมและร่วมรับผดิชอบด้วยตนเองให้มากขึ้นแต่เท่าที่

ผ่านมาการเรียนการสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดบัที่ไม่น่าพึงพอใจพบว่าเนื้ อหาวิชาที่เกดิปัญหาอย่าง

มากในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็น เพราะธรรมชาติของเนื้ อหาใน เรื่อง ความ

น่าจะเป็น มลัีกษณะเป็นนามธรรม และสื่อความหมายโดยการใช้สญัลักษณ์ทางคณิตศาสตร์น้อยมาก และจากการที่ผู้วิจัย

ได้ท าการส ารวจข้อมูลการเรียนการสอนใน เรื่อง ความน่าจะเป็น ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยการสอบถามจาก

ผู้เรียน และอาจารย์ผู้สอนในหลายๆ โรงเรียนของจังหวัดเพชรบุรี พบว่าการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยังเป็นการบรรยายอยู่

หรือสอนสตูรในการค านวณและยกตวัอย่างอกีทั้งเน้นการเสนอตวัอย่างที่ยาก ซับซ้อน และเป็นเร่ืองไกลตัวส าหรับผู้เรียน 

เพ่ือจุดประสงค์ในการสอบแข่งขันเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ผู้ เรียนส่วนใหญ่จึงไม่ชอบเรียนในเรื่องนี้ เป็นอย่างมาก 

เพราะเป็นเร่ืองที่ไม่มีกฎหรือสูตรตายตัวค าตอบที่คิดได้มักไม่ตรงกับค าตอบหรือเฉลยจึงเกดิการเบื่อหน่ายในการเรียน

และผู้เรียนไม่ทราบถงึประโยชน์ในการเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็น จากผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในเร่ืองนี้พบว่าผู้เรียนไม่ต ่า

กว่าคร่ึงได้คะแนนต ่ากว่ามาตรฐานและเป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้เรียนที่เคยได้คะแนนสงูในวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองอื่นๆ กลับมี

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนน้อยลงในการเรียน เร่ือง ความน่าจะเป็น และเมื่อดูจากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น

พ้ืนฐาน (O-NET) ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวัดเพชรบุรี 

ซึ่งจะพบว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาคือปี 2555 และปี 2556 มีคะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์คือ 22.73 และ 20.48 

ตามล าดับพบว่า คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ยังอยู่ในระดับที่ต ่าและมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นจากการที่ผู้วิจัยได้เป็น

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและจากวิธีการสอนของอาจารย์หลายๆ ท่านยังเป็นการสอน

แบบเดมิคอื ครเูป็นศูนย์กลางผู้เรียนท่องจ า ซึ่งพบว่าการสอนแบบเดมิจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลง เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอน การเรียนคณิตศาสตร์ของผู้ เรียนต้องให้ผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนเป็นผู้ เสนอแนะทฤษฎี จะท าให้

ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ เพ่ิมขึ้นจากความรู้ เดิมและได้รับประสบการณ์ความรู้ ใหม่ โดยครูไม่เป็นแต่เพียงผู้ ให้ความรู้กับ

ผู้ เรียน แต่ผู้ เรียนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ ของตัวเองให้เพ่ิมขึ้ น สรุปคือความรู้ จะ บ่มอยู่ในจิตใจและ

สตปัิญญาของผู้เรียน ดงันั้น ผู้วิจัยจึงคดิหาวิธกีารจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งได้ท าการศึกษาจาก

หนังสอื วารสาร งานวิจัย และ วิทยานิพนธท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่ามีนักวิจัยหลายท่านได้ให้ความสนใจใน

การท าการวิจัยเกี่ยวกบัรปูแบบการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนมากมาย 

อาทเิช่น ศิริพร ฉัตรอนิทร์ (2557) ได้ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้

ชุดกจิกรรมกบัการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมอืเทคนิค TAI ใน เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 และสริิ

ลักษณ์ พรสวุรรณ์ (2552) การศึกษาเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ือง ความน่าจะเป็น ที่สอน

โดยใช้แบบฝึกทกัษะกบัการสอนแบบปกตขิองนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 3 

จากการศึกษางานวิจัยและวิทยานิพนธห์ลายๆ เล่มแล้ว ผู้วิจัยเลง็เหน็ว่าแต่ละรูปแบบการจัดกจิกรรมการเรียนรู้

เหมาะกับบริบทของนักเรียนแต่ละแบบแตกต่างกันส าหรับตัวผู้วิจัยได้ท าการสอนคณิตศาสตร์นักเรียนแผนการเรียน 

ภาษา-สงัคม ซึ่งนักเรียนจะมีผลการเรียนต ่าทางด้านคณิตศาสตร์มากและผู้ เรียนไม่ชอบเรียนวิชานี้ เป็ นพ้ืนฐานอยู่แล้ว 

ผู้วิจัยจึงคิดหารูปแบบการสอนที่เป็นแบบการจัดกจิกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง และ

จากการศึกษางานวิจัยและวิทยานิพนธจ์ากต่างประเทศแล้วพบว่า Dubinsky (2001) นักวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา ได้

พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ ACE คอื เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏบิตัจิริงตามวงจร ACE นั่นคอื ผู้เรียนได้ท ากจิกรรมก่อนเรียน 

หลังจากนั้นกไ็ด้มกีารอภิปรายภายในห้องซึ่งอาจจะเป็นการแบ่งเป็นกลุ่มๆ และขั้นสดุท้ายของวงจรกค็ือ การให้ผู้ เรียนท า

แบบฝึกหัดในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะสามารถให้ผู้เรียนจดจ าได้ดีกว่าการสอนแต่เพียง
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บรรยายโดยครผูู้สอน แต่การเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ ACE ผู้ เรียนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ

สอนมากขึ้นโดยครเูป็นเพียงผู้เสนอแนะและผู้ประเมนิ 

นักวิจัยหลายๆ ท่าน เช่น (Asiala, 1997, pp. 20-21 citing Hendra Syarifuddin, 2013) ได้จัดกจิกรรมใน

ชั้นเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ACE ในการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและความเข้าใจในเรื่องของฟังก์ชันและ

อนุพันธ ์และ (Arnawa, 2006, pp. 21-22 citing Hendra Syarifuddin, 2013) ท าการวิจัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 

ACE เป็นกลยุทธใ์นการจัดการเรียนการสอนเร่ือง ระบบสมการพีชคณิตเชิงเส้นที่มหาวิทยาลัย Andalas ในอนิโดนีเซีย

และมีนักวิจัยอกีหลายท่านได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ACE ท าให้ผู้วิจัยสนใจในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนแบบ ACE ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ ACE 

จากปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาดงัที่กล่าวไว้ข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียน

การสอนโดยการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ACE เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน

เบญจมเทพอทุศิจังหวัดเพชรบุรีถอืว่าเป็นนวัตกรรมการสอนที่มคีวามน่าสนใจและช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดย

ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการท ากจิกรรม ท าให้ผู้เรียนเกดิทกัษะในการแสวงหาความรู้อย่างไม่น่าเบื่อ อกีทั้งยังสามารถสร้าง

ความมั่นใจในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อื่นๆที่ผู้เรียนไม่เคยพบเหน็มาก่อนได้อกีด้วยท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนวิชา

คณติศาสตร์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ เร่ือง  ความ

น่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบ ACE กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี

วัตถุประสงคข์องงานวิจัยคอื  

1. ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ ACE เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนเบญจมเทพอทุศิจังหวัดเพชรบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ACE เร่ือง ความน่าจะเป็น กบันักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกต ิ

3. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทยีบเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ ACE เรื่อง ความน่าจะเป็น 

กบันักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกต ิ

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ ACE เป็นการจัดกิจกรรมวงจรการเรียนรู้ ในชั้นเรียน 3 ขั้นตอน คือ ขั้น

กจิกรรม (Activity) ขั้นอภิปรายผล (Classroom Discussion) ขั้นท าแบบฝึกทกัษะและการบ้าน (Exercises และนักเรียน

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ ACE เรื่อง ความน่าจะเป็น จะมค่ีาดัชนีประสทิธผิลมากกว่าหรือเท่ากบั 0.5 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ACE จะมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณติศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น สงูกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกต ิ

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ ACE มีเจตคติในการเรียนวิชา

คณติศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น สงูกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกต ิ

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คอื นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี แผนการเรียน ภาษา-สังคม จ านวน 4 ห้องเรียน ซึ่งจัดแบบคละความสามารถของ

ผู้เรียน ซึ่งมนีักเรียนทั้งหมดจ านวน 176 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 10 จ านวน 2 ห้องเรียน โดย

วิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งได้น าคะแนนทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2557 มาทดสอบ t-test พบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถติทิี่ .01 แล้วจับฉลากเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมปรากฏว่าได้กลุ่มทดลองคือห้องเรียนที่ใช้การจัดกาเรียนรู้

แบบ ACE มนีักเรียนจ านวน 43 คน และกลุ่มควบคุมคอื ห้องเรียนที่ใช้การสอนแบบปกต ิมนีักเรียนจ านวน 42 คน 

 

แบบแผนการวิจยั 

การด าเนินการวิจัย เป็นการวิจัยแบบทดลอง โดยท าการทดสอบก่อนเรียน เพ่ือศึกษาความรู้ พ้ืนฐานของนักเรียน

จากการน าคะแนนที่ได้ไปใช้ในการหาค่าดัชนีประสทิธิผลของการจัดการเรียนรู้  แล้วด าเนินการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ แบบ ACE ส าหรับนักเรียนกลุ่มทดลอง และด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ แบบปกติส าหรับกลุ่ม

ควบคุม โดยใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 18 คาบ และการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างละ 2 คาบ รวมการด าเนินการ

ตามแผนการเรียนการสอนทั้งสิ้น 22 คาบ เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1. แผนการจัดการเรียนรู้   

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. แบบวัดเจตคติของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้  น าคะแนนที่ได้จากการ

ทดสอบมาวิเคราะห์ หาค่า เฉล่ีย เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ACE กบัการสอนแบบปกติ โดยการใช้การ

ทดสอบ t-test และวิเคราะห์การหาดชันีประสทิธผิลของห้องที่มกีารจัดการเรียนรู้แบบ ACE และเปรียบเทยีบเจตคติของ

นักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ ACE กับการสอนแบบปกติโดยวิเคราะห์จากค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ร้อยละและน ามาใช้การทดสอบ t-test  

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. แผนการจดัการเรียนรูแ้บบ ACE เร่ือง ความน่าจะเป็นซึ่งผู้วิจัยด าเนินการ ดงันี้ 

1.1 ศึกษาหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนเบญจมเทพอุทศิจังหวัดเพชรบุรีและคู่มือสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ และ

หนังสอือ่านประกอบวิชาคณติศาสตร์ เช่น วารสารคณติศาสตร์ คู่มอืวิชาคณติศาสตร์ เป็นต้น 

1.2 ศึกษาการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและต าราต่างๆ แล้วด าเนินการเขยีนแผนการจัดการเรียนรู้

เรื่อง ความน่าจะเป็น ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี้ วัดที่สอดคล้องกบั เร่ือง ความน่าจะเป็น 

1.3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้  สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้ วัดที่

สอดคล้องกบั เร่ือง ความน่าจะเป็น ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 จากหนังสอืคู่มอืครคูณติศาสตร์ 

1.4 ศึกษารายละเอยีดวิธีเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ ACE แล้วท าการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 

ACE เรื่องความน่าจะเป็น โดยแต่ละแผนประกอบด้วยหัวข้อ ดงันี้   

1. มาตรฐานการเรียนรู้  

2. สาระส าคญั  

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  

4. สาระการเรียนรู้  

5. กจิกรรมการเรียนรู้  ประกอบด้วย  

- ขั้นที่ 1 ขั้นน า  

- ขั้นที่ 2 ขั้นสอน ประกอบไปด้วย   

-ขั้นกจิกรรม (Activity)  

-ขั้นอภิปรายผล (Classroom Discussion)  

-ขั้นท าแบบฝึกทกัษะและการบ้าน (Exercises)   

- ขั้นที่ 3 ขั้นสรปุ  

6. สื่อการเรียนรู้   

7. การวัดผลและประเมนิผล 
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8. บนัทกึผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ ACE ที่สร้างเสรจ็ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 แล้วเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของสาระส าคัญจุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้ อหา กจิกรรมการเรียนรู้  และการ

ประเมนิผล 

1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของตัวชี้ วัด 

สาระการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้  ภาษาที่ใช้ และประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้กบัการจัดการ

เรียนรู้แบบ ACE เพ่ือน ามาปรับปรงุและแก้ไข ก่อนน าไปใช้กบักลุ่มตัวอย่าง ผลการประเมินพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้

แบบ ACE มีค่า IOC มากกว่า 0.5 ทุกรายการประเมิน และผู้เชี่ยวชาญมีข้อเสนอแนะคือ จุดประสงค์การเรียนรู้จะต้อง

สอดคล้องกับชุดกิจกรรม แบบประเมินคุณลักษณะจะต้องมีเกณฑ์การประเมินในทุกๆด้าน และการใช้ภาษาควรจะใช้

ภาษาทางวิชาการ ผู้วิจัยจึงได้ท าการปรับจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ ในชุดกจิกรรม และ

สร้างเกณฑก์ารประเมนิคุณลักษณะในทุกๆด้าน รวมถงึปรับภาษาที่ใช้ให้เป็นภาษาทางวิชาการ 

1.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่แก้ไขไปทดลองใช้กบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2557 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 27 คน ซึ่งท าการสอนนอกเวลาเรียน 

1.9 หลังจากผู้ วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้ นแล้วน าไปท าการใช้กับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเบญจมเทพอทุศิจังหวัดเพชรบุรีจ านวน 43 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่าง 

2. แผนการสอนแบบปกติ เร่ือง ความน่าจะเป็น ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 

ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดประสงค์การเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  และสาระการเรียนรู้

แบบเรียนวิชาคณติศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีที่ 5 เรื่อง ความน่าจะเป็น จากหลักสตูรแกนกลางสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วิเคราะห์จุดประสงคก์ารเรียนรู้  ด้านความรู้  ด้านทกัษะกระบวนการให้สอดคล้องกบั

สาระการเรียนรู้  เพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่า IOC แล้วพบว่ามากกว่า 0.5 ทุกรายการ 

3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้ส าหรับ

ทดสอบก่อนเรียนและหลังการเรียน ลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 

(ข้อละ 1 คะแนน) รวม 30 คะแนน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงันี้  

3.1 ศึกษาหลักสตูรสถานศึกษา และวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  เรื่อง ความน่าจะเป็น 

แล้วจัดท าตารางวิเคราะห์ข้อสอบ เพ่ือก าหนดอตัราส่วนและจ านวนข้อของแบบทดสอบให้เหมาะสม ครอบคลุมสาระการ

เรียนรู้และพฤตกิรรมที่มุ่งวัด ซึ่งประกอบด้วย ความรู้  ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ และการวิเคราะห์ 

3.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ตามแนวทางที่ก  าหนดไว้ใน

ตารางวิเคราะห์ข้อสอบโดยแบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ข้อ พร้อมทั้งจัดท าแนวการ

ตอบและเกณฑก์ารให้คะแนน เพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบฉบบัจริง โดยเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 

ข้อ 

3.3 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบใน

แง่ความครอบคลุมและความเป็นตัวแทนของเนื้ อหา ระดับพฤติกรรมที่มุ่งวัดรวมทั้งความถูกต้องของภาษา และความ

ชัดเจนของค าถามและตวัเลือก แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรงุแก้ไข 

3.4 น าแบบทดสอบที่ปรับปรงุแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยท าการประเมนิความสอดคล้องของแบบทดสอบในแต่ละข้อกบัเนื้ อหาและจุดประสงค์

การเรียนรู้ ด้วยการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Consistency: IOC) และความเหมาะสม ความชัดเจนของค าถาม

และตวัเลือก จากนั้นน าแบบทดสอบมาปรับปรงุแก้ไขและท าการคดัเลือกข้อสอบที่มคีวามเหมาะสมโดยพิจารณาข้อสอบที่

มค่ีา IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปคดัเลือกไว้ 30 ข้อ 
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3.5 น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจและแก้ไขแล้วไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 

2557 โรงเรียนเบญจมเทพอทุศิจังหวัดเพชรบุรี จ านวน 27 คน ซึ่งท าการสอนนอกเวลาเรียน แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์

หาค่าดัชนีความยากง่าย (p) และค่าดัชนีอ านาจจ าแนก (r) โดยมีเกณฑข์องค่าดัชนีความยากง่าย 0.20-0.81 และค่า

ดัชนีอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปจากนั้นท าการคัดเลือกข้อสอบตามจ านวนที่ต้องการ โดยต้องการข้อสอบส าหรับ

จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบบัจริงเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ แล้วหาคุณภาพของแบบทดสอบในด้าน

ความยากง่าย อ านาจจ าแนก และความเที่ยงของแบบทดสอบทั้งฉบบั 

3.6 น าแบบทดสอบฉบับจริงที่ท าการคัดเลือกแล้วเสนอต่อที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

และความเหมาะสมของแบบทดสอบอกีคร้ัง แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรงุแก้ไขให้สมบูรณ์ 

3.7 น าผลการทดสอบวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียน โดยใช้สตูร KR20 ซึ่งเป็นวิธขีองคูเดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson Methods) โดยแบบทดสอบที่จะสามารถ

ยอมรับได้จะต้องมสีมัประสทิธิ์ความเชื่อมั่นไม่ต ่ากว่า .80 ซึ่งแบบทดสอบนี้  ได้เท่ากบั 0.8034 

3.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบฉบบัสมบูรณแ์ล้วน าแบบทดสอบฉบบัสมบูรณไ์ปใช้กบักลุ่มตวัอย่าง  

4. การสรา้งแบบวดัเจตคติทางการเรียน 

แบบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  เร่ือง ความน่าจะเป็น มีลักษณะเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ เหน็ด้วยอย่างย่ิง เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย และไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง โดยมีประเดน็ที่

ศึกษา 5 ด้าน คอื ด้านเนื้ อหาสาระ ด้านกจิกรรมการจัดการเรียนรู้  ด้านสื่อการเรียนรู้  ด้านการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนรู้  และด้านครผูู้สอน ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอน ดงันี้  

4.1 ศึกษาวิธกีารสร้างแบบวัดเจตคตทิางคณติศาสตร์ของนักเรียนที่มต่ีอการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ความน่าจะเป็น 

จากเอกสารต าราที่เกี่ยวข้อง แล้วก าหนดแนวทางในการออกแบบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์ตามวิธีการของลิเคอร์ท 

(Likert) 

4.2 สร้างแบบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  เร่ือง ความน่าจะเป็นจ านวน 20 

ข้อ ลักษณะของแบบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ และข้อความ

เป็นข้อความทางบวก  

4.3 น าแบบวัดเจตคตทิางคณติศาสตร์ที่สร้างขึ้นจ านวน 20 ข้อ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ตรวจสอบความ

เที่ยงตรง ความถูกต้อง และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ แล้วน าไปหาดชันีความสอดคล้องระหว่างค าถามกบัจุดประสงค์

ของแบบวัดเจตคตทิางคณติศาสตร์เป็นรายข้อ (IOC: Index Objective Congruence)  

4.4 น าแบบวัดเจตคตทิางคณติศาสตร์ข้อที่มดีชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จ านวน 20 ข้อ แล้วน ามา

ปรับปรงุแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะน า 

4.5 น าแบบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์ไปทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ

จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้ท าการจัดการเรียนรู้  เร่ือง ความน่าจะเป็นโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ACE แล้วจ านวน 27 คน 

นอกเวลาเรียน แล้วน าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดเจตคติ โดยใช้วิธี

สมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient Method) โดยมค่ีาความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากบั 

0.81 

 

ผลการศึกษา 

จากการที่ผู้วิจัยได้สอนจริงเสรจ็สิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษามาท าการวิเคราะห์ ดงันี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ ACE เป็นการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบวงจร 

โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมอืปฏบิตัเิองซึ่งปฏบิตัติามวงจร ดงันี้  1. การท ากจิกรรม (Activity) 2. การอภิปรายในชั้นเรียน 

(Classroom Discussion) 3. การท าแบบฝึกหัดหรือการบ้าน (Exercises) และจากการที่ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น ก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผล 
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(Effectiveness Index: E.I.) ของการเรียนคณติศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้

การจัดการเรียนรู้แบบ ACE ได้ผลดงัแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าดัชนีประสทิธผิลของการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนระดับมัธยมศกึษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบ ACE 
 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน จ านวนนักเรียน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ ผลรวมของคะแนนการ

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 43 30 305 

หลังเรียน 43 30 816 

          52.0.. IE  

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธผิลของการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนระดับ

มธัยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ACE มค่ีาเท่ากบั 0.52 แสดงว่านักเรียนมคีวามรู้ ในการเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

0.52 หรือคดิเป็นร้อยละ 52 ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงคท์ี่ต้องการ 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบ ACE เรื่องความน่าจะเป็น กับนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ ผู้วิจัยได้น าคะแนนการทดสอบ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ ACE และการสอนแบบปกติ มาวิเคราะห์ผล 

เพ่ือเปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม ปรากฏผลดงัตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (Posttest) ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 

ACE (กลุ่มทดลอง 5/10) เร่ืองความน่าจะเป็น กบันักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ (กลุ่มควบคุม 5/9) 
 

กลุ่มตัวอย่าง n  x  SD  df  t  p  

กลุ่มควบคุม(การสอนแบบปกติ) 42 12.07 4.28 83 -7.74 .00 

กลุ่มทดลอง  

(การสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ ACE) 

43 18.98 3.94    

 01.p  

 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองความ

น่าจะเป็น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ ACE สงูกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ

ปกต ิที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.01 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเปรียบเทยีบเจตคตต่ิอการเรียนคณติศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ ACE กบัการสอนแบบปกต ิปรากฏผลดงัตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทยีบเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 ระหว่าง

การจัดการเรียนรู้แบบ ACE กบัการสอนแบบปกต ิ
 

กลุ่มตัวอย่าง n  x  SD  df  t  p  

กลุ่มควบคุม (การสอนแบบปกติ) 42 65.17 6.81 83 -21.78 .00 

กลุ่มทดลอง (การสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ ACE) 43 90.16 2.79    

 01.p  

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คะแนนเฉล่ียของแบบวัดเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง

ความน่าจะเป็น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ ACE สงูกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอน
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แบบปกติ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 และจากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียเป็นรายข้อของแบบวัดเจตคติต่อการเรียน

คณติศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ ACE พบว่าค่าเฉล่ียของ 

X รายข้อ มค่ีาเท่ากบั 4.51 ซึ่งอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่างยิ่ง และคะแนนร้อยละเฉล่ียโดยรวมของนักเรียนกลุ่มทดลองซึ่ง

จัดการเรียนรู้แบบ ACE มเีจตคตต่ิอการเรียนคณติศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น ระดับเหน็ด้วยขึ้นไปเฉล่ียร้อยละ 93.14 

และนักเรียนกลุ่มควบคุมซึ่งสอนแบบปกติมีเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น ระดับเหน็ด้ วยขึ้นไป

เฉล่ียร้อยละ 35.83 ซึ่งน้อยกว่า การจัดการเรียนรู้แบบ ACE ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้นักเรียนมีเจตคติต่อการ

จัดการเรียนรู้แบบ ACE เรื่องความน่าจะเป็นระดบัเหน็ด้วยขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการวิจัย เรื่องการศึกษาเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบ ACE กบัการสอนแบบปกต ิของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากผลการวิจัยผู้วิจัยอภิปรายผล

ดงันี้  

1. รปูแบบของการจัดการเรียนรู้แบบ ACE เป็นการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบวงจร โดยเน้นให้นักเรียน

ได้ลงมือปฏิบัติเองซึ่งปฏิบัติตามวงจรดังนี้  1. การท ากจิกรรม (Activity) 2. การอภิปรายในชั้นเรียน (Classroom 

Discussion) 3. การท าแบบฝึกหัดหรือการบ้าน (Exercises) จะสามารถท าให้นักเรียนมีพัฒนาการในการเรียน

คณติศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น ดีขึ้น โดยดูจากค่าดัชนีประสทิธผิล ซึ่งมีค่าเท่ากบั 0.52 สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 0.5 

ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 แสดงให้เหน็ว่านักเรียนมีความรู้ที่ก้าวหน้าขึ้นจากพ้ืนฐานความรู้ เดิมที่มีอยู่แล้วหลังจาก

การเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ACE เรื่องความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นเพราะนักเรียนได้ทราบถงึความก้าวหน้าของตนเอง

และนักเรียนได้มีการฝึกปฏิบัติในการท ากจิกรรมกลุ่ม มีการอภิปราย ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วจากการที่ผู้วิจัยได้เคยท าการ

สอนส าหรับกลุ่มทดลองในภาคเรียนที่ 1 พบว่านักเรียนในสายภาษา-สงัคม ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว

โดยส่วนตวั อกีทั้งการเรียนการสอนยังเป็นเชิงบรรยายโดยครูเป็นศูนย์กลาง จะท าให้นักเรียนเกดิความเบื่อหน่ายในการ

เรียน จะเข้าห้องเรียนช้า ท าให้เสยีเวลาในการเรียน และรบกวนเพ่ือนๆที่ตั้งใจเรียน เนื่องจากตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การจัดการเรียนการสอน ดงันั้นผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจึงไม่ค่อยพัฒนาขึ้นเท่าไร แต่หลังจากผู้วิจัยได้ท าการจัดการเรียน

การสอนแบบ ACE แล้ว ซึ่งนักเรียนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน โดยที่ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้ แนะแนวทาง 

และเอื้อต่อการจัดกจิกรรมในชั้นเรียนซึ่งสอดคล้องกบั คอปลีย์ (Coplety, 1992) ที่กล่าวว่า กจิกรรมในชั้นเรียนเป็นสิ่ง

ส าคัญของผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ตามวิธีการสร้างองค์ความรู้  (Constructivism) ซึ่ง

ผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้ แนะแนวทาง ซึ่งวิธีการเรียนการสอนอาจจะไม่มีรูปแบบที่คงตัวต้องมีความหลากหลายและสามารถ

ยืดหยุ่นได้ กจิกรรมการเรียนการสอนแบบสร้างองค์ความรู้จะต้องเป็นกจิกรรมที่ให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น กล้าคิด 

กล้าท า กล้าแสดงออก มีจิตส านึกของการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง และสามารถที่จะท างานร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาที่แท้จริง

ส าหรับนักเรียนได้ในระยะเวลาอนัสั้น จากที่กล่าวมาจะเหน็ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ ACE เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสร้างองค์ความรู้  (Constructivism) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลายและท าให้นักเรียนมีความสนุกสนานและกระตือรือร้นในการเรียน จึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้ น

ภายหลังการจัดการเรียนการสอนแบบ ACE ซึ่งดูจากค่าดัชนีประสทิธผิลที่มีค่าเท่ากบั 0.52 นั่นคือนักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบ ACE มพัีฒนาการทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนร้อยละ 52 

2. การศึกษาเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์เร่ือง ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 

ACE กับการสอนแบบปกติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ ACE สงูกว่า

กลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการ

จัดการเรียนรู้แบบ ACE เป็นกระบวนการเพ่ือสร้างองคค์วามรู้มากกว่าการถ่ายโอนความรู้  ซึ่งให้ความส าคญักบัผู้เรียนเชื่อ

ว่าผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ ได้ด้วยตนเองจากการมีปฏสิมัพันธก์บับุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อม โดยผู้สอนจะคอยกระตุ้น 
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จัดสถานการณ ์และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ ACE จะเป็นการสร้างความรู้ ผ่านกจิกรรม การ

สื่อสาร การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และการท าแบบฝึกหัด ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีประสบการณ์โดยตรงในการ

แก้ปัญหาและสามารถหากลยุทธห์รือวิธกีารในการแก้ปัญหาได้ ซึ่งการจัดการเรียนแบบนี้ จะท าให้นักเรียนมีความอยากรู้

อยากเหน็ และมีปฏสิมัพันธก์บัเพ่ือน ซึ่ง Dubinsky. (2001) ได้กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบ ACE เป็นวงจรการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้รับความหลากหลายของประสบการณ์ในการเรียนรู้  นั่นคือการสร้าง

ความรู้ที่หลากหลายโดยผ่านกระบวนการและรูปแบบการจัดกจิกรรม ซึ่งท าให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ

สอน โดยนักเรียนมีส่วนร่วมใน 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ ขั้นกิจกรรม (Action) ขั้นต่อไปคือขั้นอภิปรายในชั้นเรียน 

(Classroom Discussion) เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และขั้นสดุท้ายคือ การฝึกทักษะการท าแบบฝึกหัดหรือการบ้าน 

(Exercises) เพ่ือเป็นการกระตุ้นความรู้  และสามารถน าความรู้ ไปแก้ปัญหา ผู้ วิจัยได้ท าการวิจัยแล้วพบว่าการจัดการ

เรียนรู้แบบ ACE ท าให้นักเรียน มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูกว่านักเรียนที่ยังจัดการเรียนการสอนแบบปกต ิ

3. เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ ACE เรื่องความน่าจะเป็น ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง

สอดคล้องกบัสมมุตฐิานที่ตั้งไว้ โดยค่าเฉล่ียของคะแนนแบบวัดเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์หลังการเรียน โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้แบบ ACE ของกลุ่มทดลอง ( x = 90.15) มีค่าเฉล่ียมากกว่าการสอนแบบปกติของกลุ่มควบคุม ( x = 

65.67) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่าในการเรียนแบบปกติเรื่อง ความน่าจะเป็น เป็นเรื่องนามธรรมยากแก่การท าความเข้าใจ 

และไม่มีสตูรตายตัวที่แน่นอน ท าให้นักเรียนเกดิความเบื่อหน่าย ไม่กระตือรือร้นในการเรียน ไม่สามารถหาวิธทีี่น าไปสู่

การหาค าตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง อกีทั้งครผูู้สอนยังคงเป็นแบบบรรยายหน้าชั้นเรียน โดยที่นักเรียนไม่มส่ีวนเกี่ยวข้อง 

ท าให้การเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ไม่น่าสนใจ ไม่สนุกต่อการเรียน และไม่เหน็ความส าคัญในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

แตกต่างจากนักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้ แบบ ACE นักเรียนมีความรู้ สึกสนุกสนานในการเรียน มีความ

กระตอืรือร้นในการค้นหาค าตอบเนื่องจากนักเรียนได้ลงมอืปฏบิตักิารเรียนการสอนด้วยตนเอง มีการกล้าแสดงออก กล้า

พูด กล้าคิด และอภิปรายภายในกลุ่มและชั้นเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถเห็นแนวทางและวิธีการเพ่ือโยงไปหาค าตอบที่

ถูกต้องได้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบ ACE จะเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง 

โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้) ครูผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยชี้ แนะแนวทางและกระตุ้นนักเรียน

ให้เกดิความสนใจในเนื้ อหา นักเรียนมีการแลกเปล่ียนความรู้กนั มีเทคนิควิธกีารต่างๆ ในการจัดกจิกรรมให้สนุกสนาน 

ท าให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนและช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนได้คงทนขึ้ น (อัมพร ม้าคนอง, 2546, 

หน้า 6-7) เมื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนและสนใจเรียนมากขึ้นจึงส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ

เรียนคณิตศาสตร์ด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจัยของ เฮนดร้า (Hendra Syarifudding, 2013) ซึ่งได้ท าการวิจัยโดยใช้

วิธีการจัดการเรียนรู้ แบบ ACE ในหลักสูตรพีชคณิตเบื้ องต้นในมหาวิทยาลัย Padang State University ประเทศ

อนิโดนีเซีย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ACE โดยขั้นแรกได้ให้นักเรียนท ากจิกรรมก่อนการเรียนการสอนหลังจากนั้นก็

ให้นักเรียนอภิปรายกนัในกลุ่มและขั้นสดุท้ายกใ็ห้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหรือการบ้านนอกห้องเรียนพบว่านักเรียนจ านวน 

37 คนที่อยู่ในกลุ่มทดลองนี้ สามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชานี้ และ อนาวา 

(Arnawa, 2006) ได้ท าการวิจัยโดยการจัดการเรียนรู้แบบ ACE กบัการสอนแบบปกติ ในการเรียนคณิตศาสตร์พีชคณิต 

พบว่านักเรียนที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ ACE มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สงูกว่านักเรียนที่ได้รับการสอน

แบบปกต ิและนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ ACE มทีศันคตทิี่ดใีนการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 

 

สรุปผลการวิจยั 

ผลการวิจัย สรปุและน าเสนอตามล าดบั ดงันี้ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบ ACE เป็นการจัดกิจกรรมวงจรการเรียนรู้ ในชั้นเรียน 3 ขั้นตอนคือ ขั้น

กิจกรรม (Activity) ขั้นอภิปรายผล (Classroom Discussion) ขั้นท าแบบฝึกทักษะและการบ้าน (Exercises)และ 

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบ ACE ในเร่ือง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะมี
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเพ่ิมมากขึ้ น 0.52 หรือคิดเป็นร้อยละ 52 โดยคิดจากค่าดัชนี

ประสทิธผิล  

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ ACE สงูกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดบั .01  

3. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ ACE มีคะแนนเฉล่ียของแบบวัดเจตคติทางคณิตศาสตร์เรื่อง 

ความน่าจะเป็น ของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 สงูกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั .01 

 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธน์ี้ส  าเรจ็ได้ด้วยด ีเพราะผู้ท าวิจัยได้รับความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน าความรู้อนัมค่ีาอย่างยิ่ง

จาก ดร.รัชนิกร ชลไชยะ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอย่างสงูไว้ ณ ที่นี้  

ขอขอบพระคุณผู้อ  านวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ที่ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดใีนการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืและเพ่ืองานวิจัยฉบบันี้  

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ทุกท่านที่ได้ช่วย

เสนอแนะและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆที่เป็นประโยชน์ท าให้วิทยานิพนธฉ์บบันี้มคีวามถูกต้องสมบูรณย์ิ่งขึ้น 

เนื่องจากงานวิจัยคร้ังนี้ ส่วนหนึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ

พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึง

ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ด้วย 

เหนือสิ่งอื่นใดที่ส  าคัญที่สดุขอมอบคุณค่าและประโยชน์ทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นเคร่ืองบูชาพระคุณ

บดิา มารดาผู้ให้ก าเนิดที่ช่วยเหลือสนับสนุนก าลังกาย ก าลังใจ ให้ผู้วิจัยได้มโีอกาส ศึกษาส าเรจ็สมปรารถนา และขอระลึก

ถึงพระคุณครู –อาจารย์ ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้  ให้แก่ผู้ วิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้ วิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ด้วย  
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บทคดัย่อ 

บทความวิจัยนี้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ งของงานวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบวิชาศึกษาทั่วไปโดยใช้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นฐาน  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์เง่ือนไขที่เป็นจุดเปล่ียนของวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งกระบวนการก าหนดข้อเสนอรูปแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ โดยใช้วิธีวิทยาการวิเคราะห์ทฤษฎีฐานราก ซ่ึงเอกสาร รายงานการวิจัย รวมทั้งประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานวิชาศึกษา

ทั่วไปในมหาวิทยาลัยทกัษิณ ผู้มีประสบการณ์จากภายนอก นิสติผู้ เรียนวิชาศึกษาทั่วไป ที่ได้จากการสมัภาษณ์ระดับลึก ใช้เป็นตัวบทส าหรับ

การวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าเง่ือนไขจุดเปล่ียนหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ได้แก่ 1) นโยบายการให้ทบทวน ปรับปรงุหลักสตูรทุก 5 ปี 2) การตั้ง

ค าถามต่อปรัชญาของวิชาศึกษาทั่วไปในแวดวงวิชาการ 3) ความจ าเป็นของการจัดการหลักสตูรเพ่ือให้เกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง ส่วน

ข้อเสนอรปูแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ 1) การมีพ้ืนที่ทางวิชาการเป็นการเฉพาะที่ดูแลวิชาการศึกษาทั่วไป ซ่ึงมีลักษณะบูรณาการการ

ทั้งหมด และ 2) การปรับเปล่ียนกรอบคิดกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของความเป็นศาสตร์สากล ซ่ึงจะท าให้วิชาศึกษา

ทั่วไปด าเนินไปตามปรัชญาการสร้างมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ ส าหรับกรอบความคิดวิชาศกึษาทั่วไปที่มีความจ าเป็นและสอดคล้องกบับริบทของ

ความเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ ควรมี 5 มิติ ได้แก่ 1) ความรู้  การศึกษา และชีวิต 2) รู้ เท่าทนัชีวิตในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 3) ภาษาและ

วัฒนธรรมเพ่ือการรับใช้ชีวิต 4) การตั้งค าถามกับวิทยาศาสตร์และการสร้างสขุภาวะ และ 5) เรียนรู้และทบทวนนโยบายรัฐเพ่ือสร้างส านึก

ความเป็นพลเมือง 

 

ค าส าคญั: ข้อเสนอ  รปูแบบหมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

 

Abstract 

The objective of this research article which is part of a research study on Development of a General Education Model 

Based on Thaksin University is to analyze conditions that are turning points of general education at Thaksin University. Grounded 

theory was used for data analysis. Documents, research reports, and in-depth interviews with experienced general education 

practitioners in Thaksin University, experienced persons from outside and students taking general education were used as texts for 

analysis. The results of the study revealed that conditions of the turning point of general education are as follows. 1) The policy of 

reviewing and improving the curriculum every five years. 2) Questioning the philosophy of general education in the academic circle. 

3) The need to manage the curriculum for genuine integration. Propositions for a model of general education are: 1) There should be 

a space specifically for integration of general education, and 2) There should be change in the framework of thought, where general 

education is not limited under being a universal science, that makes general education in accordance with the philosophy of creating 

complete human beings. The framework of thought about general education that is necessary and corresponds with the context of Thaksin 

University should consist of five dimensions. They are 1) knowledge, education and life. 2) Knowledge about the capitalist economic 

system. 3) Language and culture that serve life. 4) Questioning science and creating healthy condition, and 5) Learning and reviewing 

the state policy to build a sense of being a citizen. 

 

Keywords: Propositions, Model of general education. 
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บทน า 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ .ศ.2548 ก าหนดให้สถาบัน 

อดุมศึกษามปีรัชญาและวัตถุประสงคข์องหลักสตูรที่มคีวามสมัพันธ ์สอดคล้องกบัแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดม ศึกษาของ

ชาต ิปรัชญาของการอดุมศึกษา ปรัชญาของสถาบนัอดุมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้นๆ โดยมุ่งเน้น

การผลิตบัณฑติให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถใน

การคดิ วิเคราะห์และสงัเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง และสามารถตดิต่อสื่อสารกบัผู้อื่นได้เป็นอย่าง

ดี รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ

หมวดวิชาเลือกเสรี (ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอดุมศึกษา, 2553)  

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ถูกอธิบายว่าเป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่

กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ ใฝ่รู้  สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการ

ตดิต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาต ิ

สามารถน าความรู้ ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษา

ทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ กไ็ด้ โดยผสมผสานเนื้ อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่ม

วิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงคข์องวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มจี านวนหน่วยกติ รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

 ขณะที่หมวดวิชาเฉพาะ มีนัยส าคัญของการเป็นวิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุ่งให้

ผู้เรียนมคีวามรู้  ความเข้าใจและปฏบิัติงานได้ โดยมีจ านวนหน่วยกติ ตามลักษณะเฉพาะของหลักสตูรดังนี้  1) หลักสตูร

ปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกติหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกติ 2) หลักสตูรปริญญาตรี (5 ปี) 

ให้มจี านวนหน่วยกติหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกติ และ3) หลักสตูรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มจี านวน

หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต ส่วนหมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่ม่งให้ผู้ เรียนมีความรู้  

ความเข้าใจตามที่คนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสตูรระดบัปริญญาตรี โดย

ให้มจี านวนหน่วยกติ รวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ  

 แม้ว่าตามโครงสร้างหลักสตูรระดบัอดุมศึกษา จะก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้รายวิชาทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี หากแต่ในความเป็นจริงทั้งในระดบัมหาวิทยาลัย ผู้สอน รวมถึงผู้ เรียนส่วนใหญ่

ต่างกใ็ห้ความส าคญักบัวิชาเฉพาะมากกว่าส่วนอื่นๆ เพราะเชื่อว่าการเรียนวิชาเฉพาะให้ได้ผลดคีอืหลักประกนัส าหรับการ

มงีานท า มรีายได้ มอีาชีพที่ดี และด้วยวิธคีิดเช่นนี้ เองจึงมีผลให้จิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยถูกลดทอนลงให้เหลือเพียง

แค่สถาบนัผลิตก าลังคนเพ่ือรับใช้ภาคธรุกจิอตุสาหกรรม 

 อย่างไรกต็ามยังมีนักคิด นักวิชาการอีกจ านวนหนึ่ง ที่ให้ความสนใจกบัการพิจารณาทบทวนการท าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการตั้งข้อสงัเกตว่ามหาวิทยาลัยจะต้องน าความเป็นชุมชนวิชาการของตนที่มีความเชื่อมโยงกบัสงัคม

อย่างเป็นเนื้อเดยีวกนั เพ่ือใช้เป็นหลักอนัหนึ่งที่ค า้จุนและสร้างสรรคส์งัคมร่วมกบัสถาบันอื่นๆ ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัย

จะไม่คดิเฉพาะเรื่องเทคนิค แต่จะต้องคดิถงึชีวิตหรือเอาชีวิตเป็นตวัตั้ง โดยนัยนี้ จุดมุ่งเน้นของมหาวิทยาลัยจึงให้ความส าคัญ

กบัการสร้างผู้เรียนที่คดิ วิเคราะห์เป็น ส่งเสริมเร่ืองความเป็นมนุษย์ สามารถสร้างงานวิชาการบนฐานประโยชน์ของส่วนรวม 

รวมถงึสร้างความเป็นท้องถิ่นในตวัระบบอดุมศึกษา ซึ่งหมายถงึความมอีตัลักษณข์องมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่แตกต่างกนั 

ซึ่งสะท้อนการท าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความต้องการ เงื่อนไข ความจ าเป็นของชุมชนและสังคมที่

มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งตั้งอยู่หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง (ไพฑรูย์, 2548; จรัส,2551; เจตนา, 2555; พระพรหมคุณาภรณ ์

(ป.อ.ปยุตโต), 2552)  

 การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ แม้จะด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน

ระยะของการเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในช่วงแรก และช่วงที่สอง ซึ่งเป็นช่วงของการใช้ชื่อเป็น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ รวมถงึในระยะของการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยทกัษิณใน พ.ศ.2539 แต่กย็ังเป็นการ

ด าเนินงานภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์เชิงนโยบายอย่างเคร่งครัด จึงไม่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ



กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                                  Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 666 – 

 

ธรรมชาติของรายวิชา คุณลักษณะของผู้ เรียน รวมถึงบริบทของมหาวิทยาลัย ทั้งๆ ที่ระเบียบ กฎเกณฑเ์กี่ยวกบัหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปมลีักษณะเปิดกว้างให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาเพ่ือปรับใช้ตามเงื่อนไข ความจ าเป็นและบริบทของมหาวิทยาลัย

เป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเดน็ของความยืดหยุ่นเปิดกว้างในด้านการจัดรายวิชา เพ่ือให้บรรลุต่อเป้าหมาย

หลัก 

 ความพยายามของมหาวิทยาลัยทกัษิณ ในอนัที่จะปรับเปล่ียนทศันะการมองและกระบวนการด าเนินงานหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปที่มลัีกษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงสะท้อนให้เหน็จากการจัดท าและประกาศใช้หลักสตูรหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป ซึ่งเป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ .ศ.2554 ในปีการศึกษา 2554 และ 2555 โดยมีประเดน็ส าคัญของการ

ปรับเปล่ียนอยู่ที่การจัดรายวิชาให้มีลักษณะบูรณาการระหว่างศาสตร์อย่างยืดหยุ่น เหมาะสมกับความเป็นนิสิตของ

สาขาวิชาต่างๆ รวมถึงการเชื่อมโยงการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติจริงในสังคม ตามแนวทางนี้

มหาวิทยาลัยได้อาศัยชุมชนและองคก์รทางสงัคมเป็นฐานบ่มเพาะปัญญาให้แก่นิสติ โดยนัยของความพยายามนี้ จึงมีผลให้

เกดิกลุ่มวิชาการที่เรียกว่ากลุ่มบูรณาการขึ้นท่ามกลางกลุ่มอื่นๆ ในโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งได้แก่ กลุ่มภาษา 

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มวิชาเลือก ซึ่งเลือกมาจากรายวิชากลุ่มภาษา 

รวมถงึรายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภายใต้ความคาดหวังให้สามหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบัน

ปฏบิัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา และวิทยาลัยภมูิปัญญาชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงาน

ระดับคณะของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกส าคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ วิชาการที่มีในมหาวิทยาลัยกับความรู้ที่เป็น

ประสบการณจ์ริงของคนในชุมชนและสงัคม โดยการน านิสติไปเรียนรู้และฝึกประสบการณใ์นสถานการณจ์ริง 

 ภายใต้ความพยายามของมหาวิทยาลัยในอนัที่จะปรับเปล่ียนการจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปให้มีลักษณะบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์อย่างยืดหยุ่น โดยการออกแบบกลุ่มบูรณาการ สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับ

บัณฑิตโดยอาศัยการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีหัวใจส าคัญอยู่ที่การเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ 

โจทย์ส าคญัของบทความนี้จึงอยู่ที่กระบวนการท าความเข้าใจเงื่อนไข บริบทความเป็นมหาวิทยาลัยทกัษิณที่ถูกใช้เป็นส่วน

ส าคัญในการก าหนดกรอบความคิดส าคัญในรูปข้อเสนอหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการ

ปรับเปล่ียนฐานคิดหรือกระบวนทัศน์ทางวิชาการในการมองและสร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่าหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มาจาก

รากฐานความจ าเป็นและบริบทของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง 

 วัตถุประสงค์ของบทความวิจัยนี้ จึงมุ่งวิเคราะห์การก่อรูปแนวคิดหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

พ.ศ.2554 - 2556 รวมถงึวิเคราะห์กระบวนการก าหนดสร้างข้อเสนอรปูแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทกัษิณ

ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข และบริบทของมหาวิทยาลัย 

 

วิธีการศึกษา 

 การวิจัยสถาบนันี้ ใช้วิธวีิทยาของการสร้างทฤษฎฐีานราก (Grounded Theory) ซึ่งเป็นวิธวีิทยาที่เร่ิมใช้กนัมากขึ้น

ในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และมีแนวทางการศึกษาแบบปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) ซึ่งจะเป็นการศึกษา

ปรากฏการณ์ของการด าเนินงานศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัสภาพบริบททางสงัคม 

สถานการณ์ทางการศึกษา รวมถึงบริบทของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ความคิดพ้ืนฐานของการสร้างทฤษฎีฐานรากมาจากความ

เชื่อที่ว่า การสร้างความหมายต่างๆ ที่อยู่รอบตวัขึ้นมาจากการมคีวามสมัพันธก์บัคนอื่นๆ และส่วนต่างๆ ของสงัคม ดงันั้น

ปรากฏการณข์องการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หรือความจริงทางสงัคมจึงถูกตีความและให้ความหมาย โดยคนที่อยู่ใน

บริบทของสงัคมนั้น ดงันั้น การคดิไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งต่างๆ มคีวามหมายต่อคนอย่างไรจึงเป็นเรื่องยาก และอาจท าให้ได้ข้อสรุป

ที่ผดิพลาดในการท าความเข้าใจเกี่ยวกบัการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ทฤษฎีฐานราก คือ ทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาปรากฏการณ์ทางสงัคม โดยทฤษฎีจะถูกสร้าง (Construct) และ

ได้รับการตรวจสอบ (Verify) โดยการเกบ็ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เช่นการ

สัมภาษณ์ระดับลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การจัดกลุ่มสนทนา โดยข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์จะต้องเป็นข้อมูลที่ให้

รายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณ์การด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 อย่างรอบด้าน การ
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บันทึกข้อมูลในลักษณะนี้ อาศัยการอธิบายเหตุการณ์ ประสบการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล เรื่องเล่า สภาพบริบทของ

มหาวิทยาลัยอย่างละเอยีด การบรรยายอย่างละเอยีดนี้ เป็นความพยายามที่จะท าความเข้าใจถึงความหมาย ประสบการณ ์

เหตกุารณต่์างๆ เพ่ือช่วยให้ผู้วิจัยตีความประสบการณ์นี้ ได้ตรงตามความหมายที่เกดิขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดข้อเสนอ

รปูแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มคีวามเหมาะสม สอดคล้องกบัเงื่อนไขและบริบทของมหาวิทยาลัย 

ด้วยกรอบคดิของวิธวีิทยาการวิจัยนี้  ผู้วิจัยเชื่อว่าจะสามารถน าไปเป็นกรอบส าหรับการวิเคราะห์ และตีความข้อมูล 

ซึ่งจะมีผลต่อการปรับเปล่ียน ทบทวนนโยบายการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และงานการศึกษาอื่นๆ ที่มีความ

เกี่ยวข้องกนัของมหาวิทยาลัย  

 

ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัและกระบวนการรวบรวมขอ้มูล 

 ในการศึกษากระบวนการก าหนดสร้างข้อเสนอรูปแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทกัษิณที่อยู่ภายใต้

เงื่อนไข และบริบทของมหาวิทยาลัย เป็นการวิจัยกรณีศึกษาการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ก  าลังด าเนินอยู่ใน

ปัจจุบัน ซึ่งผลการด าเนินงานจะเป็นประสบการณ์ส าคัญส าหรับการก าหนดข้อเสนอรูปแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่

สอดคล้องกบัเงื่อนไข ความจ าเป็นและบริบทของมหาวิทยาลัย โดยอาศัยการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งจะถูกเลือก

ภายใต้วิธกีารเลือกตวัอย่างเชิงทฤษฎ ี(Theoretical Sampling) จนกว่าจะได้ข้อมูลครอบคลุม หรืออิ่มตัว (Saturation) ซึ่ง

ผู้วิจัยจะต้องมคีวามไวเชิงทฤษฎ ี(Theoretical Sensitivity) ที่จะเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยไม่อาจก าหนดล่วงหน้าแบบตายตัวได้

ว่ามผู้ีให้ข้อมูลจ านวนเท่าใด ผู้ให้ข้อมูลส าคญัที่ให้ข้อมูลสมัภาษณ ์ได้แก่ คณะกรรมการปรับปรงุหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 

2554 ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ประสานงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ เรียน วิทยากร (ปราชญ์

ชาวบ้านและนักวิชาการที่ได้รับเชิญมาสอน) กลุ่มผู้ด าเนินการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในคณะ/สาขาวิชา ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น

นักคดิที่มคีวามรู้และประสบการณ ์ 

นอกจากนี้ ยังมกีารจัดกลุ่มสนทนา ซึ่งมวีัตถุประสงคเ์พ่ือให้บุคคลที่มีประสบการณ์ร่วมกนัประมาณ 6 - 12 คน 

ได้สะท้อนความคิด กระบวนการด าเนินงาน ปัญหาในการด าเนินงาน รวมถึงมองอนาคตของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งการจัดกลุ่มสนทนาจะท าให้บุคคลมีความกระตือรือร้น ปรารถนาที่จะพูดคุยประสบการณ์ที่ตนเองมี

ร่วมกบัคนอื่นๆ นั่นกค็ือการมีพลวัตของกลุ่ม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดกลุ่มสนทนา กลุ่มสนทนามี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก 

ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นนิสติชั้นปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชาซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขตสงขลา กลุ่มที่สอง กลุ่ม

ผู้เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นนิสติชั้นปีที่ 2 ที่เรียนรายวิชาซึ่งเปิดสอนในวิทยาเขตพัทลุง ในกระบวนการรวบรวมข้อมูล

นักวิจัยยังได้สงัเกตการณ์และเข้าร่วมโครงการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอกีด้วย ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูล

ส าคญัมจี านวน 41 คน  

นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้จากผู้ให้สมัภาษณ์ การจัดกลุ่มสนทนา รวมถึงการสงัเกตการณ์การด าเนินงานเกี่ยวกบั

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทกัษิณแล้ว ยังได้มีการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์

เกี่ยวกบัหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยทกัษิณร่วมด้วย 

เช่น กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทกัษิณใน

ส่วนที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกบัแนวทางการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 

(พ.ศ.2553 - 2567) มหาวิทยาลัยทกัษิณ เป็นต้น 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์การก าหนดสร้างข้อเสนอรูปแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่อยู่ภายใต้เงื่ อนไขและบริบทของ

มหาวิทยาลัยทกัษิณ เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์เอกสาร นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑเ์กี่ยวกบัหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป ร่วมกบัข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ จัดกลุ่มสนทนา สงัเกตการณ์และเข้าร่วมโครงการด าเนินงานหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้ นมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดสร้างข้อเสนอเชิงทฤษฎี ซึ่ งมิได้มีลักษณะเป็นสูตรส าเร็จที่

มหาวิทยาลัยจะหยิบน าไปใช้ได้โดยทันที หากแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัย
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จะต้องเรียนรู้โดยอาศัยผลการวิจัยนี้ เป็นฐานส าหรับการคดิสร้างสรรค ์ปรับเปล่ียน ทบทวนเกี่ยวกบัหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ที่จะสามารถท าได้จริงตามเงื่อนไข ความจ าเป็น และความพร้อมของมหาวิทยาลัย โดยนัยนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ จะเป็น

ตัวช่วยสะท้อนว่ามีมิติใดบ้างที่จัดว่าเป็นความเข้มแขง็ของมหาวิทยาลัย มีมิติใดบ้างที่มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องพัฒนา 

รวมถงึยังได้วิเคราะห์เพ่ือเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่มหาวิทยาลัยในแง่ของการปรับเปล่ียนกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกบั

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่จะเป็นไปตามธรรมชาตขิองมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกบักรอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในภาพ

ใหญ่ในเวลาเดยีวกนั 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาประกอบด้วยสาระส าคญั 3 ประการ ดงัต่อไปนี้  

1. การเกดิขึ้นของยุคสมัยการปฏริูปแนวคิดหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยทกัษิณ พ.ศ.2554 - 2556 

ในช่วงต้นของการปรับเปล่ียนแนวคิด มหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาก่อน ข้อสงัเกตที่มีต่อร่าง

หลักสตูรนี้ม ี3 ประการ คอื 1) เป็นคร้ังแรกที่มหาวิทยาลัยมองเหน็ความจ าเป็นของการจัดรายวิชาบางรายวิชาที่มีการบูร

ณาการในระดบัศาสตร์ ซึ่งจะอาศัยความรู้ที่มอียู่ในชุมชนเป็นฐาน วิชาที่เรียนจึงมีความยืดหยุ่น มีทั้งเรียนองค์ความรู้และ

ลงมือปฏิบัติในเวลาเดียวกัน ด้วยการบูรณาการนี้ เชื่อว่าจะท าให้นิสิตไม่ห่างเหินกับชุมชนและวิถีชีวิตจริงของตนเอง 

รวมถงึมคีวามมุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ที่มที  าประโยชน์ให้กบัชุมชนและสงัคมที่ตนเองใช้ชีวิตอยู่ได้ 2) ในระดับปฏบิัติการ ซึ่ง

เป็นกระบวนการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมองหลักสตูรวิชาศึกษาทั่วไปที่แยกออกมาจากหลักสตูรภาพรวมจึงเสมือนเป็น

การท างานเชิงเทคนิค ที่วิชาศึกษาทั่วไปถูกคาดหวังว่าจะสร้างนิสติผู้เรียนให้มมีาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ครบถ้วนทั้ง 6 ด้าน 

คอืด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทกัษะทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านคุณภาพชีวิต การด าเนินการที่มี

ลักษณะเบด็เสรจ็เช่นนี้  จึงเป็นเรื่องยากที่จะท าให้นิสติผู้เรียนมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง เพราะในความเป็น

จริงแล้วการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้นั้น ย่อมจะต้องอาศัยเงื่อนไขหลายๆ ส่วน ในแง่นี้ ความรู้ที่ถูก

ถ่ายทอดแก่ผู้ เรียนในระบบมหาวิทยาลัยจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างผู้เรียนตามเจตจ านงที่กล่าวข้างต้นเท่านั้น 

ดงันั้น การด าเนินการให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีความเฉพาะเจาะจง กระทั่งคาดหวังว่าการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะ

น าไปสู่คุณลักษณะที่เรียกว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งหกด้านข้างต้นจึงเป็นเร่ืองยากและควรจะได้รับการทบทวน และ 3) 

เพ่ือให้บรรลุต่อเจตจ านงของการจัดการเรียนรู้ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนั้นผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในเรื่อง

ต่างๆอย่างรอบด้าน สามารถตั้งค าถามกบัสถานการณท์างสงัคม วิเคราะห์เชื่อมโยงความรู้กบัสถานการณ์จริงได้เป็นอย่าง

ดี ดังนั้นการแต่งตั้งคณะท างานที่ยึดการให้ความส าคัญกับความสามารถเฉพาะด้านตามกฎเกณฑ์ของความเป็นศาสตร์

สากล จึงมอิาจน าพาไปสู่เป้าหมายแท้จริงของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้  

 2. การเกิดกลุ่มวิชาบูรณาการโดยใช้ศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือเชื่อมโยงความรู้ที่สอนใน

มหาวิทยาลัยกบัความรู้ชีวิตจริง กลุ่มบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เกดิขึ้นท่ามกลางกลุ่มวิชาอื่นๆ ทั้งกลุ่มภาษา กลุ่ม

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มบูรณาการเป็นกลุ่มวิชาใหม่ที่

เกดิขึ้นในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2554 - 2556 ในกลุ่มวิชาบูรณาการมีจ านวน 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิถีชุมชน

ท้องถิ่น และวิชาทกัษิณศึกษา จ านวนหน่วยกติ แต่ละวิชาคอื 3 หน่วยกติ โดยให้นิสติเลือกเรียน 1 รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณา

การเป็นกลุ่มวิชาเดยีวที่มอบให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏบิตังิานในในสถาบันปฏบิัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณา

การ สถาบันทักษิณคดีศึกษา และวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทยีบเท่าคณะ เป็นผู้ดูแลบริหาร

จัดการทั้งหมด 

 มหาวิทยาลัยมองว่าสถาบนัปฏบิตักิารชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2552 จะเป็น

สะพานเชื่อมโยงความรู้ที่สอนในมหาวิทยาลัยกบัความรู้ที่เกดิขึ้นจริงในชุมชน ทั้งในลักษณะของการเป็นหน่วยงานกลางที่

จะน าคณาจารย์มหาวิทยาลัย นิสติร่วมเรียนรู้และสร้างสรรคค์วามรู้กบัชุมชน การเป็นพ้ืนที่วิจัยที่มกีารเชื่อมโยงองค์ความรู้

ที่มใีนมหาวิทยาลัยและความรู้ ชุมชนเพ่ือน าความรู้ไปร่วมปรับปรุงและพัฒนาชุมชน ด้วยเหตุนี้ สถาบันฯ จึงรับหน้าที่สอน
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วิชาวิถีชุมชนท้องถิ่นแก่นิสิตของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตสงขลา การจัดการเรียนการสอนมีทั้ง การบรรยายจากผู้สอน 

วิทยากรภายนอก ปราชญ์ชาวบ้าน นอกจากนี้ ยังมีการน าผู้ เรียนไปเรียนรู้ ในชุมชน เพ่ือฝึกปฏบิัติจริง เช่น การปลูกป่าใน

สวนยางพารา การท าฝายกั้นน า้ รวมถึงลงไปเรียนรู้ วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การเรียนรู้ ในลักษณะเช่นนี้ ท าให้นิสิต

ผู้ เรียนได้เรียนรู้ โลกชีวิตจริงของคน รู้ จักชุมชนอย่างรอบด้าน ความรู้ จึงมิอาจถูกจ ากัดขอบเขตเฉพาะในรั้ วของ

มหาวิทยาลัย  

 ส าหรับสถาบนัทกัษิณคดศีึกษา ซึ่งมภีารกจิหลักในการในการรวบรวมองคค์วามรู้  ค้นคว้าวิจัยทางด้านวัฒนธรรม

ภาคใต้เพ่ือให้ความรู้แก่คนในสงัคมมาอย่างยาวนาน ได้ถูกก าหนดให้ท าหน้าที่สอนรายวิชาทกัษิณศึกษา ส าหรับนิสติที่

เรียนในวิทยาเขตสงขลา ส่วนนิสติที่เรียนอยู่ในวิทยาเขตพัทลุงจะบุคคลากรจากวิทยาลัยภมูิปัญญาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ

สอนรายวิชานี้  การจัดการเรียนการสอนมทีั้งเรียนในห้องเรียน เรียนรู้จากพิพิธภัณฑค์ตชินวิทยา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ส  าคัญ

ในสถาบนัทกัษิณคดศีึกษา และเรียนรู้จากชุมชน ในมติปิระวัตศิาสตร์ ภมูปัิญญา ศิลปวัฒนธรรม วิถชีีวิตและเรื่องอาเซียน

อย่างเชื่อมโยงกนั ทั้งในอดตี ปัจจุบนัและมองไปยังอนาคต  

 3. ข้อเสนอรปูแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทกัษิณ หลังจากการใช้หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใน 

พ.ศ.2554 การเรียนรู้และทบทวนเกี่ยวกบัหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกเ็กดิขึ้นในเวลาเดียวกนั เพ่ือน าไปสู่การสร้างข้อเสนอ

รูปแบบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องกบัเงื่อนไข ความจ าเป็น และบริบทของมหาวิทยาลัยทกัษิณ ข้อเสนอรูปแบบ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทกัษิณ ม ี2 ประการ ได้แก่ 

 3.1 การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรเป็นแบบบูรณาการทั้งหมด โดยสาระส าคัญแล้วเป็น

หลักการผสมผสานกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกนั แนวทาง

การบูรณาการนี้ จะยึดฐานคิดการมองความสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับส่วนต่างๆ ในสังคมแบบองค์รวม เนื้ อหาของวิชา

ศึกษาทั่วไปจึงเป็นการประมวลหน่วยย่อยของความสมัพันธร์ะหว่างผู้เรียนและส่วนต่างๆ ให้มคีวามเชื่อมโยงกนั  

กลุ่มวิชาทั้ง 5 กลุ่ม ที่เป็นข้อเสนอจากงานวิจัยนี้ จึงเป็นข้อเสนอกลุ่มวิชาในภาพกว้าง ที่สังคมวิชาการใน

มหาวิทยาลัยจะต้องไปคดิ ด าเนินการต่อ ประกอบด้วย  

1) ความรู้  การศึกษา และชีวิต เป็นการตั้งค าถามกับความรู้ที่มีอยู่มากมาย แต่มีเพียงความรู้บางชุดที่ถูกให้

ความส าคัญกว่าความรู้ แบบอื่นๆ ขณะเดียวกันระบบการศึกษากท็ าหน้าที่ส่งต่อและให้ความส าคัญกบัความรู้ วิชาการที่

ไม่ได้ตอบสนองการด ารงชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสงัคม การร้ือปรับ ทบทวนการมองความรู้และการศึกษาจึงมคีวามจ าเป็น 

การปรับเปล่ียนทศันะการมองความรู้และการท าหน้าที่ของระบบการศึกษาเพ่ือให้ความรู้และการศึกษาท าหน้าที่รับใช้ชีวิต

จึงเป็นเร่ืองที่ผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องเรียนรู้และเป็นก าลังส าคัญในการปรับเปล่ียนความรู้และการศึกษา

เช่นที่ว่านี้  

2) รู้ เท่าทนัชีวิตในระบบเศรษฐกจิทุนนิยม เป็นการวิพากษ์แนวคิด ทฤษฎีและองค์ความรู้ เศรษฐศาสตร์กระแส

หลักที่ตดิมากบัแนวทางของการพัฒนาประเทศตามอย่างสงัคมตะวันตก ผลพวงของการพัฒนาประเทศตามแนวทางนี้มี

ผลให้คนในชุมชนและสงัคมไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ การย้อนทบทวนและตั้งค าถามต่อแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ

ของรัฐจึงมคีวามจ าเป็น กระทั่งน าไปสู่ความพยายามในการแสวงหาทางออก และทางเลือกใหม่ของการพัฒนา ดงัเช่น การ

เกดิขึ้นของแนวคดิเศรษฐกจิพอเพียง เศรษฐกจิชุมชน เป็นต้น  

3) ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการรับใช้ชีวิต เป็นการมองภาษาในฐานะส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม โดยภาษาเป็นสื่อ

ในการเรียนรู้และการด ารงรักษาวัฒนธรรมและช่วยให้แพร่กระจายวัฒนธรรมที่ดีงาม หากแต่ในยุคสมัยที่ประเทศเปิด

กว้างเชื่อมโยงกบัสงัคมระดบัโลก การมีวิจารณญาณในการรับเอาภาษาและวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างมากมายมาใช้หรือปรับ

ใช้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัชีวิตจริงของคนจึงเป็นเรื่องส าคญั ตลอดจนความเข้าใจคุณค่าทางภาษาและวัฒนธรรม

ที่แตกต่างกนั เพ่ือความเข้าใจกนัและกนั 

4) การตั้งค าถามกบัวิทยาศาสตร์และการสร้างสขุภาวะ เป็นการมุ่งส ารวจปัญหาที่เกดิจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

เพ่ือเปิดประเดน็เร่ืองความตระหนักร่วมกนัถึงยุคแห่งสงัคมเสี่ยงภัย (Risk Society) และร่วมคิดร่วมท าในการหาแนว

ทางแก้ไข การย้อนทบทวนความเป็นสงัคมโลกาภิวัตน์ที่ติดมากบัการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความ
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เสี่ยงหลายมติ ิทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สขุภาพ สงัคม ภายใต้สงัคมเสี่ยงภัยนี้มีผลให้ต้องกลับมาดูแลและสร้างสขุภาวะที่

หมายรวมถงึสภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ ที่เยาวชนจะเป็นพลังส าคัญในการร่วมสร้างสงัคม

สขุภาวะ 

5) เรียนรู้และทบทวนนโยบายรัฐเพ่ือสร้างส านึกความเป็นพลเมือง เป็นการท าความเข้าใจและตั้งค าถามกับ

นโยบายรัฐเกี่ยวกับการสร้างความเป็นพลเมืองเพ่ือให้สังคมด ารงอยู่ได้ และภายใต้กรอบคิดที่เชื่อว่าสังคมการเมืองจะ

ประสบความส าเรจ็หรือล้มเหลวขึ้นอยู่กบัคุณธรรมของพลเมอืง ซึ่งมนีัยของการมีจิตวิญญาณ รับผิดชอบ สามารถร่วมคิด 

ร่วมท า ร่วมตดัสนิใจ ร่วมรับผดิชอบผลของการกระท านั้น เรียกได้ว่ามีส านึกความเป็นพลเมือง การสร้างส านึกความเป็น

พลเมอืงจึงต้องคดิร่วมกนัทั้งผู้สอน ผู้เรียนและคนในสงัคม โดยใช้ปัญหาที่เกดิขึ้นจริงเป็นจุดตั้งต้นในการเรียนรู้  

 3.2 รปูแบบการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

หากได้มกีารจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผดิชอบภารกจิเกี่ยวกบัหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จะท าให้การด าเนินงานหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยมีทศิทางที่ชัดเจนเพ่ือน าผู้เรียนไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยนัยนี้ ส  านักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ จะมีหน้าที่รับผิดชอบและบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของทุกหลักสตูรระดับ

ปริญญาตรีให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และ

นโยบายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทกัษิณ เป็นหน่วยงานที่มฐีานะเทยีบเท่าคณะ ทั้งนี้ ควรจัดให้มีคณะกรรมการบริหาร

ส านักศึกษาทั่วไป มหีน้าที่วางนโยบายและแผนงานของส านักศึกษาทั่วไปให้สอดคล้องกบันโยบายของมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

โดยมีผู้อ  านวยการส านักศึกษาทั่วไปเป็นกรรมการและเลขานุการ มีรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการเป็น

ประธานคณะกรรมการ และมปีระธานกลุ่มวิชาทั้งห้ากลุ่มเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินงานส านักศึกษาทั่วไป มหีน้าที่บริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ประสานงานวิชาศึกษา

ทั่วไป ทั้งนี้มผีู้อ  านวยการส านักศึกษาทั่วไปเป็นประธานคณะกรรมการด าเนินงานส านักศึกษาทั่วไป มีหัวหน้าส านักศึกษา

ทั่วไปเป็นกรรมการและเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่ส  านักศึกษาทั่วไปเป็นกรรมการ คณะกรรมการกลุ่มวิชา มีหน้าที่จัด

กระบวนการเรียนการสอน สรรหาผู้สอน จัดท าเอกสาร/ต ารา ตลอดจนจัดและประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงคข์องกลุ่มวิชา คณะกรรมการกลุ่มแต่ละกลุ่มได้มาจากการคัดสรรบุคลากรที่มีความเหมาะสม ด าเนินการให้มี

ประธานคณะกรรมการกลุ่มและมเีลขานุการ 1 คน 

 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 บทความวิจัยนี้ มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการทบทวนการมองและการด าเนินงาน “หมวดวิชาศึกษาทั่วไป” ที่

มหาวิทยาลัยทกัษิณด าเนินการมาอย่างยาวนานกนัอีกครั้ง โดยการตั้งค าถามต่อเป้าหมายและอุดมการณ์ของวิชาศึกษา

ทั่วไปที่แท้จริง ตลอดจนการท าความเข้าใจต่อเงื่อนไข ความจ าเป็น และบริบทของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการปรับเปล่ียน

กระบวนการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องกบัธรรมชาติของมหาวิทยาลัย อนัจะท าให้วิชาศึกษาทั่วไปมี

ความหมาย มคีุณค่าทั้งต่อตวัผู้เรียน และเป็นส่วนส าคญัส าหรับการสร้างสรรคส์งัคม 

 ในการพิจารณาทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ท าให้เกิดการปฏิรูปแนวคิดของหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ พ.ศ.2554 – 2556 ที่มอิาจมองวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาหรือกลุ่มความรู้แบบโดดๆ หรือเป็นสาระ

วิชา (Subject Matter) ตามแบบฉบับความรู้ เฉพาะทาง การจัดการเรียนการสอนจึงต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ที่

ผู้สอนสั่งสมมาอย่างยาวนาน เพ่ือเชื่อมโยงเข้ากบัความรู้ทฤษฎ ีกระทั่งตกผลึกเป็นความรู้ที่น ามาถ่ายทอด แลกเปล่ียนกนั

กบัผู้เรียน ด้วยกรอบคดิเช่นนี้การคดัเลือกผู้สอนที่มคีวามเหมาะสมจึงเป็นเร่ืองที่มคีวามส าคญั และจากการที่มหาวิทยาลัย

ริเริ่มจัดกลุ่มวิชาใหม่ เป็นกลุ่มบูรณาการ จากการด าเนินการขั้นเริ่มต้น ผลสะท้อนชี้ ชัดว่ามหาวิทยาลัยมีศักยภาพในอนัที่

จะดงึเอาขมุพลังความรู้จากนักวิชาการสายสนับสนุนที่ท างานวิจัยสร้างสรรค์ความรู้ เกี่ยวกบัวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภมูิปัญญา

ภาคใต้มาอย่างนาวนาน ออกมาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามธรรมชาติและเป้าหมายของหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป 
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 ผลสะท้อนจากการทบทวนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปข้างต้น จึงน าไปสู่การก าหนดสร้างข้อเสนอรูปแบบหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทกัษิณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเดน็การจัดการเรียนการสอนควรมีลักษณะบูรณาการทั้งหมด 

ขณะเดียวกันการมีรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปแบบใหม่ ที่บริหารจัดการโดยส านักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ และเป็นหน่วยงานที่มฐีานะเทยีบเท่ากบัคณะ กเ็ป็นข้อเสนออกีประการหนึ่งที่ส  าคญั  

ข้อเสนอเชิงทฤษฎทีี่ได้นี้มาจากข้อมูลการปฏบิตัจิริงของสงัคมวิชาการมหาวิทยาลัยที่แตกต่างจากทฤษฎีระดับใหญ่ 

หรือเรียกว่าเป็นการสร้างทฤษฎจีากปรากฏการณจ์ริง ดงันั้นข้อเสนอกระบวนการด าเนินงานตลอดจนวิธคีิดการมองหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย จึงสอดคล้องกบัเงื่อนไขและบริบทของมหาวิทยาลัย อย่างไรกต็ามแม้ตัวข้อเสนอดังกล่าวจะ

มไิด้มฐีานะเป็นชุดความรู้แบบส าเรจ็รปูที่จะน าไปใช้ได้โดยทนัท ีหากแต่ข้อเสนอนี้ สามารถถูกกระท าให้เป็นจริงเป็นจังได้

โดยอาศัยการร่วมสร้างสรรคค์วามรู้ของผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย

สามารถสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณใ์ห้กบัผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 
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บทคดัย่อ 

 ความส าคัญของเร่ือง นวัตกรรมท้องถิ่นเกี่ยวข้องกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพลังขับเคล่ือนสู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแขง็ โดยประเทศ

ไทยได้น าเอาระบบการปกครองท้องถิ่นมาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือให้เป็น พ้ืนฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุขและต้องการให้ท้องถิ่นบริหารงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามความต้องการและมี

ประสทิธภิาพ โดยในปัจจุบันการด าเนินงานของท้องถิ่นจะอยู่ภายในกรอบของแผนพัฒนาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซ่ึงจะมีทั้งแผนพัฒนาระยะ

ปานกลาง 5 ปี และแผนพัฒนาประจ าปี โดยมีการก าหนดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะด าเนินการไว้และน าไปเป็นแนวทางก าหนดการใช้

จ่ายเงินในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่ละปีเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสทิธภิาพ แต่ท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินการบริหารงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็น

ระบบ เน่ืองจากมีปัจจัยภายในหลายประการ เช่น อทิธพิลทางการเมืองท้องถิ่นรายได้ รายจ่ายที่ค่อนข้างจ ากัด หรือข้อจ ากัดในการจัดท าแผน 

ฯลฯ เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้นักวิจัยมีความสนใจที่จะศกึษาประสทิธภิาพในการบริหารงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนของ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษโดยอาศยังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีเป็นกรอบในการศกึษา 

 การศกึษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการศกึษาเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารทางราชการ หนังสอื บทความ ค าบรรยายและการสมัภาษณ์

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลงานของนักวิชาการที่ได้เคยท าการศกึษาในเร่ืองที่เกี่ยวข้องไว้ มาใช้เป็นข้อมูลในการศกึษาและน ามาวิเคราะห์ 

 ผลการศกึษาวิจัยพบว่า เทศบาลเมืองศรีสะเกษมีการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2557 - 2558 และการ

จัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมถึงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557 - 2558 เป็นไปตาม

แนวทางที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการก าหนดไว้ มีการคัดเลือกโครงการกิจกรรมจากแผนพัฒนาเทศบาล ระยะปานกลาง 5 ปี 

(พ.ศ.2553 - 2557) มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี 2557 และตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือด าเนินการ จ านวน 155 โครงการ

จากจ านวนโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี 2557 ทั้งสิ้น 250 โครงการ โครงการและกิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลระยะ

ปานกลาง 5 ปี เป็นโครงการที่ได้มาจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชน ประกอบกับนโยบายของหน่วยงานต่างๆ และ

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเอง โดยมีการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือด าเนินการ แต่โครงการ กิจกรรมเหล่านั้นมีลักษณะเป็นโครงการแบบ

เบด็เสรจ็ ไม่มีความสมัพันธ์ต่อเนื่องกัน เป็นการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการเฉพาะเร่ืองเฉพาะพ้ืนที่ ไม่ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง ถึงแม้เทศบาลเมืองศรีสะเกษ จะมีเงินคงเหลือตกเป็นเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ถึง 61,082,738.93 บาท 

กย็ังไม่สามารถน าโครงการ กจิกรรมในแผนมาด าเนินการได้ ทั้งหมดแสดงให้เหน็ว่าเทศบาลยังมิได้ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 

ค าส าคญั: นวัตกรรมท้องถิ่น  การจัดท างบประมาณรายจ่าย  การพัฒนาท้องถิ่น 

 

Abstract 

 Local innovation is a form of local government designed to respond to the needs of each locality. Its form is always 

presumed to be effective and efficient. However, the real administration of municipal government may not be very effective and 
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efficient as theoretically administration. This study focused only on the relationship between the budget for annual expenditures and 

the development plan of Sisaket municipality for budget year of 2014. 

 This research found that the annual budgeting for 1997 is allocated within the framework of the Five-Year Municipal 

Development Plan during 2010-2014. This includes the municipal budget for 2014 and its additional budget allocated later on for 

the same budget year. From 250 projects which were earlier planned in the Five-Year Development Plan, 155 projects are chosen 

and its budgets are allocated accordingly. However, the project are implemented are completed within itself and therefore, are 

unrelated to the whole picture of development planning. The implementation was unsystematic and is not in continuity with one 

another, which means that the allocation budgets are not effectively maximized. 

 The researcher recommends that the administration of municipal government would be effective if there is wider 

participation from local people and municipal regulations, concerning the budgeting process, are revised more properly, besides there 

should be periodic evaluation for project implementation significantly. 

 

Keywords: Local innovation, Expenditure spending budgetary, Local initiative development 

 

บทน า 

ความส าคัญของนวัตกรรมท้องถิ่นส าหรับกรณีของประเทศไทย แม้ว่าจะมีประสบการณ์ในการจัดเทศบาล

มากกว่าคร่ึงศตวรรษ แทนที่จะสามารถเสริมสถาบนัทางการเมือง การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลให้แขง็แกร่งขึ้น

กลับเป็นที่ประจักษ์ว่ายังไม่ประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคข้์างต้นอย่างเป็นที่น่าพอใจมากนัก ในทางตรงกนัข้าม ยังมี

ลักษณะที่เป็นอุปสรรค และเป็นปัญหาต่อความเจริญของท้องถิ่นและเป็นภาระแก่รัฐบาลกลางในการอุ้มชูสถาบันการ

ปกครองท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

 ปัญหาของการเสื่อมโทรมของการปกครองตนเองในรูปแบบเทศบาลนั้นได้มีการกล่าวขานถึงอุปสรรค ปัญหา

เกือบจะในทุกแง่ทุกมุม อาทิเช่น โครงสร้างขององค์กรการบริหารการจัดการ การงบประมาณ เป็นต้น เมื่อพิจารณา

แก้ปัญหาหนึ่งกม็กัจะไม่บงัเกดิผลดอีย่างจริงจังเพราะยังตดิขดัอยู่กบัปัญหาส่วนอื่นๆ อกีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาในการ

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลโดยทั่วไป มักไม่ค านึงถึงแผนพัฒนาที่ก  าหนดเป็นขั้นตอนไว้ แต่จะเลือก

โครงการหรือกจิกรรมที่มองเหน็ผลในระยะสั้นเพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองในอนาคต หรือเฉพาะพ้ืนที่ที่เป็นฐานเสยีง

เท่านั้นเป็นเหตุให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่เป็นไปตามระบบ ไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน จนน่าที่จะได้ 

(Comprehensive) ว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้าง ที่มีผลให้เทศบาลไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นสถาบันการปกครอง

ตนเองที่มีประสทิธภิาพ ตามมาตรฐานนานาอารยประเทศ และโดยแง่มุมทั้งทางทฤษฎีและปฏบิัติแล้วจะสามารถพัฒนา

เทศบาลของไทย ให้เป็นสถาบันการปกครองที่มีสมรรถนะและประสทิธิภาพสงูเพ่ือที่จะสนองตอบต่อความต้องการของ

ท้องถิ่น และแบ่งเบาภาระของรัฐบาลกลางได้อย่างไรบ้าง 

 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจนวัตกรรมท้องถิ่นที่จะศึกษาค้นคว้าในเร่ืองประเดน็

ท้องถิ่นนี้  แต่เนื่องจากเวลาอนัจ ากดัจึงเลือกศึกษาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกบัการศึกษาการจัดท างบประมาณควบคู่ไปกบัการ

วางแผนพัฒนาเทศบาล เนื่องจากสภาพความเป็นจริงเทศบาลส่วนใหญ่มีรายได้ค่อนข้างจ ากดั เมื่อเปรียบเทยีบกบัหน้าที่

ความรับผิดชอบที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเทศบาลกบัการจัดท างบประมาณที่เหมาะสมจะมีผลต่อ

การพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ความส าคัญของการเสริมสร้างนวัตกรรมท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการกระจายอ านาจการคลัง

ท้องถิ่นในด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยเฉพาะการมุ่งเน้นการแก้ปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคญัอย่างเป็นรปูธรรม 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 1. เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

เทศบาลเมอืง ศรีสะเกษ 
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 2. เพ่ือศึกษาวิธกีาร ในการน าแผนพัฒนาประจ าปีมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ของเทศบาลเมอืง ศรีสะเกษ 

 3. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่เกื้อหนุน หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการน าแผนพัฒนาเทศบาลมาใช้ในการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 4. เพ่ือให้ทราบว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ก  าหนดขึ้นตามแผนวทางของแผนพัฒนาเทศบาลจะสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ ได้มากน้อยเพียงใด 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1. ศึกษาเฉพาะกรณเีทศบาลเมอืงศรีสะเกษ 

 2. ศึกษาเฉพาะกรณ ีการจัดท าเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2557 งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงศรีสะเกษ ประจ าปี 2557 

 

สมมุติฐานการศึกษา 

 การจัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเมอืงศรีสะเกษ โดยการใช้แผนพัฒนาประจ าปีมาประกอบการจัดท า

โดยเคร่งครัด จะท าให้เทศบาลสามารถพัฒนาท้องถิ่น และสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถงึวิธกีาร ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลและการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

เทศบาล 

 2. ท าให้ทราบถงึวิธกีารน าแผนพัฒนาเทศบาลมาใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 3. ท าให้ทราบถงึปัจจัยที่เกื้อหนุนและหรือเป็นปัญหาอปุสรรคต่อการจัดท างบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนา

ของเทศบาล 

 4. เพ่ือเป็นแนวทางหรือข้อมูลส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกบัการปกครองท้องถิ่นในรปูแบบเทศบาลใน

โอกาสต่อไป 

 

วิธีการศึกษาวิจยั 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

(Documentary Research) โดยเกบ็ข้อมูลปฐมภมูิจากเอกสารของทางราชการ เอกสารทางวิชาการ หนังสอื บทความ ค า

บรรยายและการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากผลงานของนักวิชาการที่ได้เคยท าการศึกษาใน

เร่ืองที่เกี่ยวข้องไว้ และจะน าข้อมูลที่ได้มาท าการศึกษาวิเคราะห์และน าเสนอโดยวิธกีารพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 

Analysis) ศึกษาจากการสัมภาษณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ คือ ดร.ฉัตรมงคล อังคสกุลเกียรติ รอง

นายกเทศมนตรีเทศบาล 3 ท่านได้แก่ นายมาโนช มหาสวุีระชัย นายนภดล จันทร์พวง และ นายสมพร จึงศิรกุลวิทย์ 

 

ขอ้จ ากดัทางการศึกษาวิจยั 

 1. เนื่องจากมข้ีอจ ากดัเรื่องระยะเวลา ผู้วิจัยจึงมุ่งจะศึกษาเฉพาะเทศบาลเมอืงศรีสะเกษ เป็นกรณีตัวอย่าง ทั้งนี้

เพราะเทศบาลทุกแห่งกอ็ยู่ภายใต้บทบญัญัตขิองกฎหมายข้อบงัคบัและระเบยีบที่ก  าหนดไว้เช่นเดยีวกนั 

 2. การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลในงานวิจัยนี้  จะยึดถือตามข้อเทจ็จริงของข้อมูลที่ได้รับจากการค้นคว้าทาง

เอกสาร และการสมัภาษณเ์จ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมอืงศรีสะเกษ เป็นส าคญั ซึ่งอาจจะมีข้อมูลหรือความคิดเหน็

ที่แตกต่างกัน แต่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนาการปกครอง

ท้องถิ่นให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนตามวัตถุประสงคท์ี่แท้จริง 
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แผนพฒันาเทศบาลและการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 

ตามแนวคิดทฤษฎีการกระจายอ านาจ และทฤษฎีนวัตกรรมการปกครองท้องถิ่นจากตัวแบบระบบ (System 

Model) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมอืงศรีสะเกษ เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ และสงัคมของ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่ก  าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 

พันธกจิ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกบัทศิทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต ิแผนการบริหารราชการแผ่นดนิ ยุทธศาสตร์ระดบัประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และ

แผนชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ค านึงถงึการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางการ

ด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทา งการพัฒนาตาม

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมอืงศรีสะเกษ เป็นกระบวนการตดัสนิใจเพ่ือก าหนดทศิทางเพ่ือ

การพัฒนาในอนาคตของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยการก าหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการบรรลุ และก าหนด

แนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่ก  าหนดบนพ้ืนฐานข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ การก าหนดแนวทางที่จะบรรลุ

สภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกดิ จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่รอบด้าน กล่าวคือจะต้องค านึงถึงข้อมูลใน

ทุกๆ เร่ืองที่เกี่ยวข้อง ทั้งสภาพการณท์ี่ต้องการให้เกดิศักยภาพหรือขดีความสามารถของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้ง ด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง และ สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกบัปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงศรีสะเกษ 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความส าคัญต่อเทศบาลเมืองศรีสะเกษเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เนื่องจากแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปล่ียนแปลง โดย

สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการ

ก าหนดทศิทางในการที่จะท าให้บรรลุถงึสภาพการณน์ั้น และสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการ 

ของประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงศรีสะเกษ ได้อย่างแท้จริง 

 

วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

 1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในอนาคต ทั้งนี้ เพราะการวางแผนเป็นการจัด

โอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมสีายตากว้างไกล มองเหตกุารณต่์างๆ ในอนาคตที่อาจเกดิขึ้นอนัเนื่องมาจากความ

ผนัผวนของสิ่งแวดล้อม อนัได้แก่ สภาพทางเศรษฐกจิ สงัคม และ การเมอืง 

 2. ท าให้เกดิการยอมรับแนวคดิใหม่ๆ เข้ามาในองคก์รทั้งนี้  เนื่องจากปรัชญาของการวางแผน ยึดถอืและยอมรับ

เร่ืองการเปล่ียนแปลงมากขึ้น 

 3. การด าเนินงานขององคก์รบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา ทั้งนี้  เพราะงานวางแผนเป็นงานที่ต้องกระท าเป็นจุด

เริ่มแรกของทุกฝ่ายในองคก์ร เพ่ือความเจริญเตบิโตและความมั่นคงขององคก์รร่วมกนั 

 4. เป็นการลดความสญูเปล่าของหน่วยงานที่ซับซ้อน เพราะการวางแผนท าให้มองเหน็ภาพรวมขององคก์รที่

ชัดเจนและยังเป็นการอ านวยประโยชนใ์นการจัดระเบยีบขององคก์รให้มคีวามเหมาะสมกบัลักษณะงานมากย่ิงขึ้น 

 5. ท าให้เกดิความแจ่มชัดในการด าเนนิงาน เนื่องจากการวางแผนเป็นการกระท าโดยอาศัยทฤษฎหีลักการ มา

เป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการปฏบิตัทิี่ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสม 

 

ขั้นตอนในการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

 1. การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 2. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคญั 
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 3. การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมนิสถานการณพั์ฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบนั 

 4. การก าหนดวิสยัทศัน ์

 5. การก าหนดพันธกจิหลักของการพัฒนาท้องถิ่น 

 6. การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป้าประสงค ์เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 7. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 8. การก าหนดแนวทางการพัฒนา 

 9. การอนุมตัร่ิางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

ประโยชนข์องการจดัท าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

 1. เพ่ือให้องคก์รบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก  าหนดรวมทั้งท าให้เกดิการบริหารงานมีทศิทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่

ก  าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกดิผลดี 

 2. เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงานต่างๆ และท าให้เกิดการประหยัดทรัพยากร 

รวมถงึการประสานงานระหว่างส านัก กองต่างๆ ด าเนินไปด้วยดี 

 3. เพ่ือพัฒนาแรงจูงใจ เนื่องจากการวางแผน จะเป็นการบ่งชี้ ให้เหน็ถึงความร่วมมือร่วมใจในการบริหารของ

ผู้บริหาร นอกจากนั้น ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกดิขึ้นในกลุ่มคนงานโดยรวมอกีด้วย 

 4. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้อง

กบัการคาดการณใ์นอนาคตและ ได้หาแนวทางป้องกนัมใิห้เกดิเหตกุารณท์ี่จะเกดิขึ้นไว้แล้ว 

 5. ส่งเสริมให้เกดินวัตกรรมและการสร้างสรรค ์การวางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตดัสนิใจและเป็นสิ่งที่ช่วยให้

เกดิแนวความคดิใหม่ๆ และน ามาใช้ประโยชน์กบัองคก์รนอกจากนี้  ยังเป็นการสร้างทศันคตกิารมองอนาคตระหว่างคณะ

ผู้บริหาร 

 

ผลการศึกษาวิจยั 

ผลการวิจัยนวัตกรรมท้องถิ่นด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมอืงศรีสะ

เกษ การเปรียบเทยีบการตั้งจ่ายเทศบญัญัตกิบัแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี 2557 - 2558 

1. แผนสาขาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานหลัก พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง แผนงานย่อย รณรงค์

วินัยจราจร โครงการรณรงคใ์ห้ความรู้แก่ประชาชนเร่ืองผลกระทบที่เกดิจากอบุตัเิหต ุแผนงานย่อย ปรับปรงุทางร่วมทาง

แยกถนน ซอย หน่วยงานรับผดิชอบ กองอนามยัฯ 

2. ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ ส ารวจออกแบบรายละเอยีดโครงการก่อสร้างอโุมงคห์รือสะพานลอย บริเวณห้าแยกอทุุมพร

พิสยั และ สี่แยกยางชุมน้อย กนัทรารมย์ หน่วยงานรับผิดชอบคือ กองช่าง (ขอรับเงินอุดหนุน) แผนงานย่อย ปรับปรุง

พัฒนาอปุกรณส์ญัญาณเคร่ืองหมายจราจร 

3. โครงการปรับปรุงระบบการจราจรในเขต แผนงานหลัก สร้างและบูรณะสาธารณูปโภคสาธารณูปการและ

ไฟฟ้า แผนงานย่อย ก่อสร้างปรับปรงุแผนผงัเมอืง ส านักปลัดฯ เทศบญัญัตปิระจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2558 งานงบกลาง 

เมื่อพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 และงบประมาณรายจ่ายที่จัดท าเพ่ิมเตมิขึ้นในปี 2558 

ตั้งแต่ฉบบัที่ 2558 พอสรปุแยกตามแผนสาขาได้ดงันี้  

 1. แผนสาขาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจ านวน 21 โครงการ ได้น าไปก าหนดไว้ในเทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2558 จ านวน 16 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 6.4 ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาประจ าปีทั้งหมด และที่ไม่มี

ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายม ี5 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 2 

 2. แผนสาขาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จ านวน 14 โครงการ ได้น าไปก าหนดไว้ในเทศ

บญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิ ฉบบัที่ 1 จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
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2.8 ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาประจ าปีทั้งหมด และที่ไม่มีก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายมี 7 โครงการ คิด

เป็นร้อยละ 2.8 

 3. แผนสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ จ านวน 4 โครงการได้น าไปก าหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2558 จ านวน 3 โครงการคดิเป็นร้อยละ 1.2 ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีทั้งหมดและที่

ไม่มกี าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายม ี1 โครงการคดิเป็นร้อยละ 0.4 

 4. แผนสาขาการพัฒนาสงัคม จ านวน 120 โครงการ ได้น าไปก าหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2558 และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเตมิฉบบัที่ 2 จ านวน 66 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 26.4 ของจ านวนโครงการ

ตามแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีทั้งหมด และที่ไม่มกี  าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายจ านวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

21.6 

 5. แผนสาขาพัฒนาการเมืองการบริหาร จ านวน 91 โครงการ ได้น าไปก าหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2558 และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และฉบับที่ 4 จ านวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

25.2 ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปีทั้งหมด และที่ไม่มีก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย จ านวน 

28 โครงการคดิเป็นร้อยละ 10.8 

 จากข้อมูลตัวเลขดังกล่าวข้างต้นพบว่า ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

รวมทั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมในปีเดียวกันนั้นเทศบาลได้น าเอาโครงการที่ก  าหนดไว้ในแผนพัฒนา

ประจ าปี 2558 ไปบรรจุไว้เพ่ือด าเนินการเพียง 155 โครงการ จากทั้งหมด 250 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62 และถ้า

น าไปเปรียบเทยีบกบัจ านวนโครงการ ที่ก  าหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558 - 2562) ซึ่งก าหนด

เป้าหมายที่จะด าเนินการในปี 2558 ไว้จ านวน 333 โครงการ เท่ากบัว่ามกีารน าโครงการตามแผนฯ 5 ปี ไปปฏบิตัจิริงคดิ

เป็นร้อยละ 46.5 เท่านั้น อนัเป็นเคร่ืองแสดงให้เหน็ว่าในทางปฏบิตัจิริงแผนพัฒนาที่เทศบาลเมอืงศรีสะเกษจัดท าขึ้นกไ็ม่

สามารถที่จะน าไปด าเนินการได้ทั้งหมดตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ โดยการพิจารณาจากการจัดท างบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2540 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาระยะปานกลางหรือแผน 5 ปี (พ.ศ.2558 - 2562)  

พอสรุปได้ว่าการบริหารงานของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน โดยมี

แผนพัฒนาเทศบาลเป็นกรอบในการด าเนินงานนั้น ในการจัดท าแผนฯเทศบาลได้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบ 

หนังสอืสั่งการและหลักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการน าปัญหาความต้องการของประชาชน มาเป็น

ข้อมูลก าหนดโครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น แต่เมื่อน าไปศึกษาเปรียบเทยีบกบัเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเฉพาะปี 2558 อนัเป็นปีเริ่มต้นของแผนระยะปานกลางหรือแผน 5 ปีของเทศบาล

แล้ว สิ่งที่ปรากฏให้เหน็กค็ือ โครงการต่างๆ ที่ก  าหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลไม่สามารถน ามาปฏบิัติได้ทั้งหมด และ

โครงการที่น ามาตั้งรายจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 กม็ิได้เป็นไปตามล าดับความส าคัญที่จัด

เรียงล าดบัไว้ในงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 กม็ิได้เป็นไปตามล าดับความส าคัญที่จัดเรียงล าดับไว้ใน

แผนพัฒนาประจ าปีของเทศบาล โดยคณะเทศมนตรีในฐานะผู้บริหารสงูสดุเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโครงการจากที่ก  าหนด

ไว้ในแผนประจ าปี ปัญหาส าคญัที่ท าให้เทศบาลไม่สามารถด าเนินการตามแผนฯ ได้เพราะ 

1. การประมาณการรายรับต ่ากว่าความเป็นจริง เนื่องจากการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี จักต้อง

ด าเนินการล่วงหน้าจึงต้องอาศัยการประมาณการล่วงหน้าว่าเทศบาลจะมีรายรับเข้ามาเท่าใด และจะต้องใช้จ่ายในกจิการ

ของเทศบาลเป็นจ านวนเท่าใด โดยอาศัยเทยีบเคยีงข้อมูลจากปีงบประมาณที่ผ่านมาเป็นหลัก เมื่อเป็นเช่นนั้นการที่จะน า

โครงการตามแผนประจ าปีไปตั้งจ่ายไว้ทั้งหมดกไ็ม่สามารถกระท าได้เพราะถ้ารายรับของเทศบาลไม่เป็นไปตามที่

คาดการณ ์กจ็ะเป็นปัญหาในการบริหารงาน ซึ่งรายรับที่เข้ามาส่วนหนึ่งต้องน าไปใช้ในรายจ่ายประจ า อาทเิช่น เงินเดือน 

ค่าจ้าง ค่าสาธารณปูโภค เป็นต้น อนัเป็นรายจ่ายที่มสีดัส่วนค่อนข้างสงูส าหรับเทศบาลเมอืงศรีสะเกษ 

 2. อทิธพิลทางการเมอืง เนื่องจากผู้บริหารงานของเทศบาล คอื คณะเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของ

ประชาชนโดยทางอ้อม ดงันั้น ในการด าเนินงานหรือกจิกรรมใดใดกม็กัจะค านึงถงึฐานคะแนนเสยีงในการเลือกตั้งมากกว่า

ที่จะบริหารงานตามนโยบายหรือแผนที่ก  าหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้จากการเลือกโครงการต่างๆ เพ่ือตั้งจ่ายในงบประมาณ
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รายจ่ายประจ าปี 2558 ตามความต้องการของผู้บริหารมากกว่าที่จะพิจารณาตามล าดับความส าคัญ ที่ก  าหนดไว้ใน

แผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี (ข้อมูลจากการสมัภาษณ)์ 

 3. ลักษณะของโครงการ โครงการที่ก  าหนดไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลมีลักษณะเป็นโครงการแบบเบด็เสรจ็ไม่มี

ความต่อเนื่องสมัพันธ ์เป็นการแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการเฉพาะเร่ือง เฉพาะพ้ืนที่ไม่ได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาอย่าง

เป็นระบบ เช่นปัญหาการจราจรที่เกดิจากน า้ท่วมขัง พ้ืนผิวการจราจรไม่เพียงพอ ซึ่งเทศบาลฯ ก าหนดโครงการสร้างท่อ

ระบายน า้ การก่อสร้างถนนมาแก้ไข แต่กไ็ม่สามารถท าได้ทั้งหมด เน้นไปในพ้ืนที่ที่มปัีญหามากที่สดุก่อน แม้ว่าจะเป็นการ

แก้ไขปัญหาตรงจุดแต่กจ็ะส่งผลกระทบไปในพ้ืนที่ข้างเคียงที่ไม่มีโครงการรองรับไว้ เป็นต้น นอกจากนี้  การจัดท า

โครงการในลักษณะดังกล่าวท าให้ความส าคัญของแผนพัฒนาเทศบาลไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและหน่วยงาน

เจ้าของงบประมาณ เนื่องจากสามารถเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา รวมทั้งการตัดสนิใจเลือกโครงการที่จะด าเนินงาน

ของผู้บริหารที่มอีทิธพิลทางการเมอืงเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วย โดยอาศัยจุดอ่อนในการจัดท าแผนงาน/ โครงการดงักล่าว 

 4. ปัญหาในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดท า

แผนพัฒนาเทศบาล แสดงให้เหน็ว่าการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีปัญหาอุปสรรคตั้งแต่ข้อมูลที่ได้

จากการส ารวจ ซึ่งไม่สามารถน ามาวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน ผู้ปฏบิัติจึงต้องเลือกเอาข้อมูลเท่าที่มีความชัดเจนพอ มาเป็น

แนวทางก าหนดปัญหาความต้องการ และวิธีการแก้ไข ในขณะเดียวกันหน่วยงานเจ้าของงบประมาณซึ่งจะต้องจัดท า

โครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาในส่วนที่รับผดิชอบกไ็ม่ได้ให้ความส าคัญเท่าที่ควร โครงการที่เสนอมากม็ีการแก้ไขปรับเปล่ียน

ตลอดเวลา ท าให้เกดิความล่าช้าแต่ความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนพัฒนาให้แล้วเสรจ็ทนัเวลาตามที่ระเบียบ หนังสอืสั่ง

การกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้ เจ้าหน้าที่ผู้จัดท าแผนฯจึงมเีวลาไม่เพียงพอที่จะวิเคราะห์โครงการต่างๆ จึงจ าเป็นต้อง

น าไปบรรจุไว้ในแผนฯ เพ่ือให้ทนัตามเวลาดังกล่าว และส่วนใหญ่การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลประจ าปีจะแล้วเสรจ็

ในเวลาใกล้เคียงกบัการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีท าให้การคัดเลือกโครงการเพ่ือน าไปก าหนดไว้ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีเป็นไปอย่างเร่งรีบ และไม่ค านึงถงึล าดบัความส าคญัในการแก้ไข ปัญหาหรือ การตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนเท่าที่ควร 

 ปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อการบริหารงานของเทศบาลเป็นอย่างย่ิง ทั้งนี้ เพราะ

แผนพัฒนาของเทศบาลที่จัดท าขึ้ นเป็นเสมือนกรอบหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองได้ อย่างถูกต้องการที่เทศบาลไม่สามารถด าเนินการตามกรอบหรือแนวทางที่ก  าหนดไว้โดย

การศึกษาจากข้อเทจ็จริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แสดงถึงการที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษยังไม่สามารถ

ด าเนินการแก้ไขปัญหา เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวมได้ เพราะโครงการในแผนงานสาขา

ต่างๆ ขาดความต่อเนื่องสัมพันธก์นั การจัดท าโครงการกิจกรรมทั้งการเลือกก าหนดโครงการกจิกรรมไว้ในงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี กมุ่็งที่จะแก้ไขปัญหาความต้องการเฉพาะหน้า เพ่ือผลประโยชน์ทางการเมืองท้องถิ่น และเพ่ือแสดงให้

เห็นว่าเทศบาลมีงานท า ซึ่ งอาจจะเป็นเพราะการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้โดยการก าหนดเป็นโครงการใหญ่ที่

ต่อเนื่องกันกันต้องต้องใช้เวลานาน ไม่สามารถแสดงผลให้ประชาชนเห็นได้ทันที จึงท าให้ไม่มีโครงการระยะยาวใน

แผนพัฒนาเทศบาลเท่าที่ควร คงมีแต่โครงการระยะสั้นที่เห็นผลรวดเร็วแต่อาจจะแก้ไขปัญหาความต้องการได้ใน

ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และอาจก่อให้เกดิปัญหาอื่นๆ ตามมาไม่สิ้นสดุ ซึ่งเป็นการไม่สอดคล้องกบัหลักการในการปกครอง

ท้องถิ่นที่มุ่งจะให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้อง

แท้จริง 
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บทคดัย่อ 

  การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทยด้านอุปทาน มีวัตถุประสงค์ศึกษาเพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ของ

ภาคเศรษฐกจิต่างๆของข้าว ด้วยการสร้างระบบสมการโครงสร้างด้านอุปทานของข้าว โดยใช้วิธีการก าลังสองน้อยที่สดุสองช้ัน (2 stage least 

square) จากผลการศกึษาพบว่าในระบบสมการพ้ืนที่เพราะปลูก ตัวแปรที่มีนัยส าคัญ คือ ตัวแปรพ้ืนที่เพาะปลูกของปีก่อนหน้า ( 1tArea )

โดยมีนัยส าคัญในทุกภาคของประเทศไทย ตัวแปรราคาที่เกษตรกรได้รับ ( 1tP ) จะมีนัยส าคัญเฉพาะการท านาปรัง โดยมีนัยส าคัญใน

ภาคเหนือและภาคใต้ ระบบสมการผลิตต่อไร่ ตัวแปรที่มีนัยส าคัญของนาปีคือปริมาณน ้าฝน ( Rain ) กับตัวแปรหุ่นนโยบายจ าน าข้าว  

( 1Dm ) โดยที่ตัวแปรปริมาณน า้ฝนมีนัยส าคัญในภาคกลางและภาคใต้ ส่วนตัวแปรหุ่นนโยบายจ าน าข้าว ( 1Dm ) มีนัยส าคัญในภาคเหนือ

และภาคใต้ 

 

ค าส าคญั: อุตสาหกรรมข้าว  

 

Abstract 

The objectives of the study of factors that affect to the supply of rice industry in Thailand are to study the relationship 

between the rice economic sectors. The study use the Structure Equation Modeling where it applies the 2 stage least square in the 

equation. The results found that in the plantation area equation the last year plantation area ( 1tArea ) is significant in all regions 

in Thailand. The price where the farmers received ( 1tP ) is significant only during off rice season in the Northern and Southern 

parts of Thailand. In the production per Rai, the significant variables are rain, Dummy variable (DM1: Rice pledging scheme). The 

rain quantity is especially significant in the Central and the Southern part of Thailand and the dummy variables (Dm1) is significant 

in the Northern and Southern Part.  

 

Keyword: Rice industry 

 

บทน า 

  อตุสาหกรรมข้าวของประเทศไทย ประกอบด้วย อุปสงค์และอุปทาน ทางด้านของอุปสงค์ของข้าวประกอบด้วย 

ความต้องการข้าวเพ่ือบริโภคในประเทศ การส่งออกไปยังต่างประเทศ การแปรรูปข้าวเพ่ือผลิตสนิค้าชนิดอื่นๆ และการ

เกบ็สต๊อกข้าวปลายปี ด้านอุปทานของข้าวหรือปริมาณผลผลิตซึ่งมาจาก พ้ืนที่เพาะปลูก และผลผลิตต่อไร่ประกอบกัน 

ประเทศไทยมพ้ืีนที่ในการท าการเกษตร 149.25 ล้านไร่ มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 69.99 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.89 หรือคิด

เป็น ร้อยละ 21.82 ของพ้ืนทั้งหมดในประเทศ เกษตรกรมีการท านาเป็นส่วน ใหญ่ ผลผลิตข้าวต่อไร่ในปี พ.ศ.2556 

รวมทั้งนาปีและนาปรัง 38.39 ล้านตนั มพ้ืีนที่เพาะปลูกลดลงจากปี พ.ศ.2555 ร้อยละ 2.60 โดยมีผลผลิตเฉล่ียต่อไรที่ 

550 กโิลกรัม (ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2556) การผลิตข้าวในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองฤดูคือ ฤดูนาปีและ

ฤดูนาปรัง (กองวิจัยเศรษฐกจิการเกษตร, 2537) สามารถท าได้ทุกภาคของประเทศ ทั้งในพ้ืนที่เขตชลประทาน และนอก
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เขตชลประทาน ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีปริมาณผลผลิตโดยรวมของข้าวไทย ในปี พ.ศ.2547 เท่ากบั 28.87 

ล้านตนั และเพ่ิมขึ้นเป็น 38.25 ล้านตนัในปี พ.ศ.2556 เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เพาะปลูก และจ านวนผลผลิตต่อ

ไร่เพ่ิมมากขึ้ น สอดคล้องกับราคาที่เกษตรกรได้รับที่ เพ่ิมสูงขึ้ นเช่นกัน โดยมีผลผลิตเฉล่ียต่อไรที่ 550 กิโลกรัม 

(ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2556) ภาคที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปี มากที่สดุคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น

ร้อยละ 60.66 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด และภาคเหนือเป็นภาคที่มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 

44.07 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด และในด้านของผลผลิตต่อไร่ ภาคกลางมีจ านวนผลผลิตต่อไร่เฉล่ียสงูที่สุด ส่วนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สดุในการท านาปี แต่จ านวนผลผลิตต่อไรน้อยที่สดุ เนื่องจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่แห้งแล้ง มีพ้ืนที่ระบบชลประทานน้อยจึงส่งผลต่อปริมาณผลผลิต โดยข้าวนาปรัง จะมี

ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่สงูกว่าข้าวนาปี เนื่องจากการท านาปรังส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานมนี า้เพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าว 

(ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2556) 

ด้านของราคาข้าว มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อราคา ในช่วงที่ราคาข้าวตกต ่า รัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบาย

เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร รวมถึงการก าหนดนโยบายประชานิยมเพ่ือคะแนนเสยีงในการเข้าไปท าหน้าที่บริหารประเทศใน

การได้เป็นรัฐบาล มีส่วนส าคัญท าให้ราคาของข้าวปรับเปล่ียนตามระยะเวลาของนโยบายนั้นๆ เช่นนโยบายประกนัราคา 

และนโยบายจ าน าข้าว ราคาที่เกษตรกรได้รับจึงไม่ได้เป็นไปตามกลไกของตลาด(กันตพงศ์ หงษ์ไธสง, 2555) การ

แทรกแซงราคาข้าวนั้น เริ่มต้นจากปีการเพาะปลูก 2554/2555 โดยให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) รับ

จ าน าข้าวเปลือกจากชาวนา ในระยะแรก การรับจ าน าข้าวเปลือกของรัฐบาล จะรับจ าน าในราคาที่ใกล้เคียงกบัราคาตลาด 

เพ่ือเป็นการป้องไม่ให้เกษตรกรโดนกดราคา โดยในปีการเพาะปลูก 2554/2555 เป็นต้นมา การรับจ าน าข้าวเปลือกของ

รัฐบาล ได้รับจ าน าข้าวเปลือกในราคาที่สงูกว่าท้องตลาด เพ่ือให้ราคาในตลาดของประเทศไทยสงูขึ้น (สถาบนัวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาประเทศไทย, 2552) และนโยบายประกนัราคา เริ่มต้นในปี 2552 รัฐบาลได้ออกนโยบายประกนัราคาขึ้น โดยการ

รับประกนัราคาสนิค้าเกษตรหลายชนิดเช่น ข้าว ข้าวโพด มนัส าปะหลัง นโยบายรับจ าน าในการแทรกแซงราคาข้าวอกีครั้ง

ใน 2554/2555 และ 2555/2556 โดยเป็นการจ าน าข้าวทุกเมลด็ ที่ก  าหนดราคารับจ าน าที่ตันละ 15,000 บาท ที่สงู

กว่าราคาตลาด โดยก าหนดค่าความชื้นไม่เกนิร้อยละ 15 ส่งผลให้เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวเป็นจ านวนมาก (วิลา

วัลย์ จันทรนิภา, 2556) 

ความส าคัญของการผลิตข้าวที่น าเงินเข้าประเทศ และมีพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นจ านวนมาก กระทรวงเกษตรเกษตร

และสหกรณ ์จึงได้ก าหนดก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพข้าวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาตวัเกษตรกร และระบบการผลิต

ข้าวให้มปีระสทิธภิาพเพ่ิมขึ้นตั้งแต่การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกร การลดค่าใช้จ่ายการผลิต และการจัดการหลังการ

เกบ็เกี่ยวที่ถูกวิธเีพ่ือให้ได้ข้าวที่มคุีณภาพ ตลอดจนพัฒนาสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เกษตรกรให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ใน

ระยะยาว (กรมการข้าว, 2549ก :11-29) และข้าวเป็นพืชหลักในการท าการเกษตร มีความส าคัญต่อวิถีชีวิต ความ

เป็นอยู่ของคนในประเทศ การผลิตของประเทศไทยไม่มีประสิทธิภาพในการผลิต ใช้ปัจจัยการผลิตเกินกว่าทีจ าเป็น 

(มาฆะสิริ เชาวกุล, 2550) จากการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมข้าวของประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน มีการ

เปล่ียนแปลงทั้งในพ้ืนที่การผลิต จ านวนผลผลิต ราคาที่เกษตรกรได้รับ กาส่งออก รวมถงึนโยบายภาครัฐที่แทรกแซงราคา

สนิค้าเกษตร ส่งผลถงึทุกปัจจัยในอตุสาหกรรมข้าวของประเทศไทย ดงันั้น การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ข้าวของประเทศไทย จะท าให้เหน็ถงึความเชื่อมโยงทุกปัจจัยในระบบการผลิตข้าวตลอดจนการบริโภคและการส่งออก 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปในการผลิตข้าว ตลาดค้าข้าวของประเทศไทย นโยบายภาครัฐบาล และการส่งออก 

2. เพ่ือศึกษาความสมัพันธข์องภาคเศรษฐกจิต่างๆของข้าว ด้วยการสร้างระบบสมการโครงสร้างของอปุทานของข้าว 

3. เพ่ือประมาณการค่าความยืดหยุ่นของอปุทาน ของอตุสาหกรรมข้าวของไทย 
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วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การวิเคราะห์อตุสาหกรรมข้าวด้านอปุทาน 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จ านวนผลผลิตข้าวทั้งหมดของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2531 - 2556 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  เป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภมูิ (Secondary 

data) จากหน่วยงานภาครัฐ วิธวีิเคราะห์ข้อมูล จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบสองชั้น ด้วย

โปรแกรม SPSS for window โดยจะท าการแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ด้าน คืออุปสงค์ และอุปทาน แต่บทความนี้ จะ

น าเสนอเพียงด้านอปุทานของอตุสาหกรรมข้าวไทย 

3. การศึกษาด้านอปุทาน โดยใช้ระบบสมการ เเบ่งการศึกษาออกเป็น  

3.1 สมการพ้ืนที่การผลิต โดยแยกพ้ืนที่ออกเป็น รายภาค และแบ่งด้วยช่วงเวลาการผลิตเป็นนาปีและนาปรัง 

3.2 สมการผลผลิตข้าวต่อไร โดยแยกพ้ืนที่ออกเป็นรายภาค และแบ่งด้วยช่วงเวลาการผลิตเป็นนาปีและนาปรัง 

สมการพื้ นท่ีเพาะปลูกขา้ว นาปี/นาปรงั 

tArea
 = f( 1tArea

, 1tP
, 1Dm , 2Dm  ) 

โดยที่  tArea
 = พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปี/นาปรงั ปีที่ t (ไร่) 

1tP
 = ราคาข้าวที่เกษตรกรได้รับ ปีที่ t-1 (บาท/ตนั) 

1Dm  = ตวัแปรหุ่นนโยบายรัฐบาล จ าน าข้าว 

2Dm  = ตวัแปรหุ่นนโยบายรัฐบาล ประกนัราคา 

สมการผลผลิตต่อไร่ 

Y   = f( 1tY F , Rain , 1Dm , 2Dm , DmD) 

โดยที่  Y  = ผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่ในเขตภาคเหนือ (กโิลกรัม/ไร่)  

1tY
 = ผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่ในเขตภาคเหนือ ปีที่ t-1 (กโิลกรัม/ไร่) 

F  = ปริมาณปุ๋ย (ไร่/กโิลกรัม) 

Rain = ปริมาณน า้ฝนในภาคเหนือ (มลิลิเมตร) 

1Dm  = ตวัแปรหุ่นนโยบายรัฐบาล จ าน าข้าว 

2Dm  = ตวัแปรหุ่นนโยบายรัฐบาล ประกนัราคา 

DmD = ตวัแปรหุ่นการเกดิภัยพิบตัธิรรมชาติ 

 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์สมการพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว นาปีและนาปรัง 
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*นัยส าคัญที่ระดับ 0.05, [] ค่าความยดืหยุ่น 

  

จากตารางพบว่าตัวแปรอสิระทั้งหมดสามารถอธบิายการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่เพาะปลูก ในระดับที่สงู (Adj
2R ) 

ตวัแปรที่มนีัยส าคญัในพ้ืนที่เพาะปลูกภาคเหนือได้แก่ ตวัแปรพ้ืนที่เพาะปลูกของปีก่อนหน้า ( 1tArea ) มีความยืดหยุ่น 

0.661ทางด้านนาปรังตัวแปรที่มีนัยส าคัญได้แก่ ตัวแปรราคา ( 1tP ) และตัวแปรพ้ืนที่ เพาะปลูกของปีก่อนหน้า  

( 1tArea ) ภาคกลางตัวแปรตัวแปรพ้ืนที่เพาะปลูกของปีก่อนหน้า ( 1tArea ) เป็นตัวแปรเดียวที่มีนัยส าคัญต่อพ้ืนที่

เพาะปลูก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนาปีและนาปรังตัวแปรที่มีนัยส าคัญต่อพ้ืนที่เพาะปลูกคือ ตัวแปรพ้ืนที่เพาะปลูก

ของปีก่อนหน้า ( 1tArea ) และภาคใต้ตัวแปรที่มีนัยส าคัญของนาปีคือตัวแปรพ้ืนที่ เพาะปลูกของปีก่อนหน้า  

( 1tArea ) ส่วนนาปรัง เป็นตวัแปรราคา( 1tP )ที่มนีัยส าคญั 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมการผลผลิตต่อร่นาปีและนาปรัง 
 

ภาค ประเภท 
1tY
 

F  Rain  
Dm1 2Dm  DmD Adj

2R  

เหนือ 
นาปี [0.335] [-0.176] [0.129] [0.431]* [0.200] [0.050]  0.895 

นาปรงั [0.349] [0.544]  [-0.112] [-0.542] [-0.542] [-0.753] 0.293 

กลาง 
นาปี [0.490] [0.294] [0.732]*  [0.204] [0.091]  [-0.023] 0.824 

นาปรงั [0.173]  [0.356] [0.383]  [0.194]  [-0.053] [0.063] 0.248 

ตะวันออก

เฉียง 

เหนือ 

นาปี [0.660]* [0.006]  [0.156] [0.223] [0.183] [0.094] 0.933 

นาปรงั [0.211] [-0.179] [0.008] [0.288]  [0.335] [0.187] 0.392 

ใต้ 
นาปี [0.283] [-0.062] [0.271]* [0.580]* [0.260] [0.024] 0.863 

นาปรงั [0.276]   [-0.090] [0.196] [0.359] [0 .733 ]  [0.028]  0.425 

*นัยส าคัญที่ระดับ 0.05, [] ค่าความยดืหยุ่น 

 

 จากตารางพบว่าสมการผลผลิตต่อไร่ทางด้านนาปี ตัวแปรอสิระสามารถอธบิายการเปล่ียนแปลงของผลผลิตต่อ

ไร่ได้ในระดับสงู (Adj
2R ) ส่วนวนนาปรังนั้น ตัวแปรอสิระอธบิายความเปล่ียนแปลงของผลผลิตต่อไร่ได้ในระดับที่ต ่า

จาก Adj
2R ที่มีค่าน้อย ส่วนตัวแปรที่มีนัยส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงผลิตต่อไร่ภาคเหนือได้แก่ ตัวแปรหุ่นนโยบาย

รัฐบาล จ าน าข้าว ( 1Dm ) ในภาคกลางตัวแปรที่มีนัยส าคัญคือปริมาณน า้ฝน ( Rain ) ตัวแปรผลผลิตต่อไร่ของปีก่อน

ห น้ า  

( 1tY ) เป็นตวัแปรที่มนีัยส าคญัของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในภาคใต้ตวัแปรที่มนีัยส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของ

ผลิตต่อไร่ ปริมาณน า้ฝนกบัแปรหุ่นนโยบายรัฐบาล ( Rain , 1Dm ) 

 

วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

ภาค ประเภท 
1tArea

 1tP
 

1Dm  2Dm  Adj
2R  

เหนือ 
นาปี [0.661]* [0.285] [0.018] [0.155] 0.762 

นาปรงั [0.564]* [0.415]* [0.032] [-0.004] 0.941 

กลาง 
นาปี [0.840]* [-0.086] [0.046] [-0.157] 0.804 

นาปรงั [0.387] [0.352] [0.310] [0.085] 0.913 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
นาปี [0.693]* [0.195] [-0.032] [0.270] 0.827 

นาปรงั [0.654]* [0.196] [0.002] [0.269] 0.826 

ใต ้
นาปี [0.732]* [-0.179] [-0.056] [-0.137] 0.967 

นาปรงั [0.160] [0.890]* [-0.154] [-0.063] 0.839 
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  จากผลการศึกษาพบว่าในการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวในแต่ละภาค มีตัวแปรที่มีนัยส าคัญของการ

เปล่ียนแปลงที่คล้ายกนัคอื ตวัแปรพ้ืนที่เพาะปลูกของปีก่อนหน้า กล่าวคอื พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวในประเทศไทยนั้นจะเป็นไป

ตามปีที่ผ่านมาเป้นส่วนใหญ่ และมีเพียงการปลูกข้าวนาปรังเท่านั้น ที่ตัวแปรราคาผลผลิตที่เกษตรได้รับ มีนัยส าคัญที่

ส่งผลต่อการท านามากขึ้นของเกษตรกร ซี่งได้แก่ภาคเหนือกับภาคใต้ ส่วนสมการผลผลิตต่อไร่ปริมาณน า้ฝนส่งผลต่อ

ผลผลิตในกาท านาปีของภาคกลางและภาคใต้ และนโยบายรัฐบาลจ าน าข้าวกส็่งผลต่อการท านาปีในภาคเหนือและภาคใต้  

การปลูกข้าวของประเทศไทยยังขึ้นอยู่กบัการปลูกตามปีที่ผ่านมา เกษตรกรเปล่ียนชนิดการปลูกพืชน้อย ส่วน

ราคามีผลต่อการปลูกข้าวในนาปรัง เมื่อราคาข้าวดี ท าให้เกษตรกรตัดสินใจท านาปรังเพ่ิมมากขึ้น ด้านผลผลิตต่อไร 

ปริมาณน า้ฝนยังเป็นส่วนส าคญัต่อผลผลิตต่อไร่ในการท านาปี การที่มนีโยบายจ าน าข้าวส่งผลต่อผลผลิตต่อไร่อาจเกดิจาก

ตวัแปรอื่นๆ ที่ไม่ได้ใส่ไว้ในสมการนี้   

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยั 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้เลือกตวัแปรที่ศึกษาเฉพาะตวัแปรที่ได้มกีารเกบ็ข้อมูลเป็นเวลาเกนิกว่า 26 ปี โดยหน่วยงาน

รัฐบาล อาจจะมบีางตวัแปรทไีม่ถูกน ามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้  และการวิจัยครั้งนี้ผลของการศึกษาท าให้เหน็ถึงแนวทางการ

ปลูกข้าวของเกษตรกรไทยเพ่ือที่จะปรับปรุงแก้ไขการปลูกข้าว รวมถึงการออกนโยบาลเพ่ือเกษตรในอนาคต การศึกษา

ทางด้านอปุทานด้านเดยีวยังไม่สามารถสรปุทั้งหมดในอตุสาหกรรมข้าวไทยได้ หากมีกาศึกษาต่อไป ควรศึกษาในด้านอุป

สงคข์องข้าวเพ่ือศึกษาถงึการเปล่ียนแปลงของอตึสหกรรมข้าวไทย 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือเปรียบเทยีบผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

ก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน 

3) เพ่ือเปรียบเทยีบผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์  เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้

กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 4) เพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้

กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD หลังเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 70 5) เพื่อศกึษาความ

พึงพอใจที่มีต่อการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็น

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดอน

ทองวิทยา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 27 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการ

จัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD แบบวัดการคิดเชิง

คณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบสอบถามความพึงพอใจที่มต่ีอ

การเรียนคณิตศาสตร์ และแบบสมัภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัชฌิมเลขคณิต

ร้อยละและการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์

ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์หลังเรียนสงูกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดย

กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 อยู่ในระดับ

ความพึงพอใจมากที่สดุ 

 

ค าส าคญั:  กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์  การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD  การคิดเชิงคณิตศาสตร์  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
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Abstract 

 This research aimed 1  (to compare the mathematical thinking between pre-test and post-test on the topic of the problems 

of linear equations in one variable of mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning 

technique STAD in the class. 2  (to compare the learning achievement between pre-test and post-test on the topic of the problems of 

linear equations in one variable of mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning 

technique STAD in the class.  3  (to compare the mathematical thinking on the topic of the problems of linear equations in one 

variable of mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning technique STAD in the class 

with the criteria of 70% 4  (to compare the learning achievement on the topic of the problems of linear equations in one variable of 

mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning technique STAD in the class with the 

criteria of 70% and 5  (to explore the satisfaction of students to the learning of problems of linear equations in variable of 

mathayomsuksa 1 students with the use of a mathematizing process with cooperative learning technique STAD in the class. The 

experimental group of this research comprised of 27 mathayomsuksa 1 students. Experiement was performed in the second semester 

in year 2014 at Donthong Witthaya school, service area office 39. The materials used in this research were: the lesson plan by using 

of a mathematizing process with cooperative learning technique STAD, the test of mathematical thinking, the learning achievement 

tests in mathematics on the problem of linear equations with one variable, students satisfaction questionnaire about the studying by 

using mathematizing process with cooperative learning technique STAD and some interview questions. Data was analyzed by using 

statistical average, standard deviation and t-test. The findings of the research were as follows: 1  (The mathematical thinking by using 

a mathematizing process with cooperative learning technique STAD in the class showed that post-test scores were higher than pre-

test scores with the statistically significant level of . 05 .  2  (The learning achievement by using a mathematizing process with 

cooperative learning technique STAD in the class showed that post-test scores were higher than pre-test scores with the statistically 

significant level of . 05  . 3 ( The post-test scores of mathematical thinking test were higher than the criteria of 70% with the 

statistically significant level of .50. 4  (The post-test scores of the learning achievement were higher than the criteria of 70% with 

the statistically significant level of .50. 5 ( The satisfaction of students to the use of mathematizing process with cooperative learning 

technique STAD in the class for mathayom suksa 1 students was at very high level. 

 

Keywords: Mathematizing processes, Cooperative learning technique STAD,  Mathematical thinking, Problems of linear equations in 

one variable 

 

บทน า 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี

เหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถ

คาดการณ ์วางแผน ตดัสนิใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน

ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และน ามาซึ่งการอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ (กระทรวงศึกษาธกิาร , 2551, หน้า 1) ซึ่ง

ปัจจุบนัและอนาคตเป็นยุคของการแข่งขนัทางความคดิ บรรดานักคดิของแต่ละประเทศต่างแสวงหาแนวทางในการพัฒนา

พลเมอืงของตนให้มคีวามสามารถทางความคดิระดบัสงู เพ่ือความก้าวหน้าของประเทศ และมีความเป็นผู้น าในสงัคมโลก 

(มาลินี จุโฑปะมา, 2554, หน้า 161 สอดคล้องกบัคทัลีน (Kathleen, 2001 อ้างใน เบญจมาศ ฉิมมาลี, 2550, หน้า 1) 

ที่กล่าวถงึความจ าเป็นในการพัฒนาทกัษะการคดิให้กบัผู้เรียนว่าเป็นทกัษะที่มีความจ าเป็นส าหรับมนุษย์ เพราะโลกมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ จึงกล่าวได้ว่า กระบวนการคดิเป็นศักยภาพในการเรียนรู้และเป็นจุดเน้นในการจัดการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 (Tucker, 1988 อ้างในเบญจมาศ ฉิมมาลี, 2550, หน้า 1) 

 แม้ว่าคณติศาสตร์จะเป็นวชิาที่ส  าคญั แต่จากการประเมนิผลการเรียนคณติศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่า ผลการประเมิน

วิชาคณิตศาสตร์ในโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ (PISA, 2012, (Programme for International Student 

Assessment) เมื่อเรียงตามคะแนนเฉล่ียนักเรียนไทยจะอยู่ที่ต าแหน่งประมาณ 50 ของนักเรียนนานาชาติซึ่งมีคะแนน

เฉล่ียเป็น 427 คะแนนต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียนานาชาติที่ก  าหนดไว้ คือ 500 คะแนน ผลของการประเมินครั้งนี้ สะท้อนให้
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เห็นว่าผลการเรียนรู้ ของนักเรียนไทยอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 

2555) นอกจากนี้ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประจ าปีการศึกษา 2556 คอืคะแนนวิชาคณติศาสตร์เฉล่ียเป็น 25.45 คะแนน จากคะแนนเตม็ 100 คะแนน ซึ่งสะท้อน

ให้เหน็ว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนไทยยังอยู่ในระดบัที่ไม่น่าพอใจ (สถาบนัทดสอบทางการศึกษา, 2556) 

 สาเหตหุนึ่งที่การจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ประสบผลส าเรจ็เนื่องจากการเลือกใช้วิธสีอนที่ไม่

เหมาะสมและขาดประสทิธภิาพ วิธกีารสอนแบบเดิมนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเรียนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลางในการเรียน

การสอน มกีารเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคดิเหน็ค่อนข้างน้อย นักเรียนมีโอกาสช่วยเหลือกนั และแลกเปล่ียนความ

คดิเหน็ในการเรียนกบัเพ่ือนๆ ไม่มากนัก และวิธกีารจัดการเรียนการสอนของครูไม่สามารถหาแนวทางในการกระตุ้นให้

นักเรียนฝึกทกัษะการคิด (ศรินธร วิทยะสริินันท์, 2544) และสภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา โดย

ทั่วๆ ไป ครมูกัจะเน้นการจ าสตูร บทนิยาม และวิธกีารหาค าตอบที่ถูกต้อง โดยครูให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธใีดวิธี

หนึ่งเท่านั้น และให้นักเรียนฝึกท าตามขั้นตอนที่ครสูอนไว้มากกว่าการฝึกกระบวนการคิด (กติติ พัฒนตระกูลสขุ, 2546, 

หน้า 54) ซึ่งอาจน าไปสู่การขาดทกัษะกระบวนการคดิทางคณติศาสตร์ จึงส่งผลให้นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมด้านการใช้

การคดิเชิงคณติศาสตร์ในการเรียนรู้  ซึ่งการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เป็นลักษณะหนึ่งของการคิดโดยทั่วไป เป็นการคิดในเชิง

ค านวณ การคดิแก้ปัญหา การให้เหตุผล ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารหรือสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ให้

บุคคลอื่นรับรู้ได้รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงความรู้ ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์เข้าด้วยกนั และสามารถเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั

ศาสตร์อื่นๆได้ นอกจากนี้ นักเรียนยังรู้ จักตรวจสอบหรือควบคุมการรู้คิดของตนเองได้ (Hyde and Hyde, อ้างใน  

แพรไหม สามารถ, 2555, หน้า 2) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (รุ่งทิวา นาบ ารุง, 2550, หน้า 27) นักเรียนมีการ

เชื่อมโยงข้อมูลทางคณิตศาสตร์ มาใช้ในการคิดเพ่ือท าความเข้าใจหรือหาค าตอบของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล โดยมี

การให้เหตผุลเกี่ยวกบักลยุทธท์ี่เลือกใช้ และน าเสนอตวัแทนความคดิในการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ เพ่ือเป็นการสื่อสาร

ความหมายทางคณติศาสตร์ให้บุคคลอื่นเข้าใจ วิธกีารสอนส าหรับการส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์โดยครูพยายามล้วง

เอาความคดิของนักเรียนเพ่ือให้แสดงวิธใีนการแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธ ีให้เวลานักเรียนในการคิดกระตุ้นให้นักเรียนได้

ร่วมอธิบายรายละเอียด เปิดโอกาสให้นักเรียนอภิปราย ละยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจความคิดรวบยอดของ

ตนเอง โดยครูทบทวนความรู้ เดิมและย า้วิธีการแก้ปัญหาในลักษณะคล้ายกัน ให้นักเรียนยอมรับความช่วยเหลือเมื่อมี

ปัญหา เพ่ือเป็นการขยายความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนใช้วิธีการหาค าตอบที่มี

ประสทิธภิาพ (Fraivillg, 2001, หน้า 454) สอดคล้องกบั โอดาฟเฟอร์ และธอนควิสท ์(O’Daffer and Thornquist, 

1993, หน้า 43) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคิดเชิงคณิตศาสตร์ ว่าหมายถึงการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ที่

หลากหลายในการท าความเข้าใจแนวคิด ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด สร้างข้อสรุปหรือข้อสนับสนุนข้อสรุป

เกี่ยวกบัแนวคดิและความสมัพันธร์ะหว่างแนวคดิและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกบัแนวคดินั้น ซึ่งตรงกบัที่มานูชิฮร ี(Manouchehri, 

2005) กล่าวว่าเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยในการท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัว คือ 1) การแก้ปัญหา 2) การ

น าเสนอตัวแทนความคิด ในรูปแบบที่มองเหน็ได้ เช่น แผนภมูิ รูปภาพ หรือกราฟ ในรูปตัวเลข เช่น ตาราง การท า

รายการในรูปสญัลักษณ์ และในรูปค าพูด 3) การให้เหตุผล ได้แก่ การสร้างกรณีทั่วไป การสรุปที่สมเหตุสมผลวิธกีาร

อุปนัย ซึ่งเป็นการตรวจสอบกรณีเฉพาะ การจ าแนกแบบรูปและความสมัพันธ์ การขยายแบบรูปและความสมัพันธ์ และ

ความสามารถในการคดิเชิงคณติศาสตร์และการใช้การคิดเชิงคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นเป็นเป้าหมายที่ส  าคัญ

ของการศึกษา ดงันั้นครผูู้สอนจึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องตระหนักถงึความส าคญัในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่

เน้นกระบวนการคดิเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการคดิเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง

ความคิดเหน็ แลกเปล่ียนความรู้และมีปฏิสมัพันธ์ในการโต้ตอบทางความคิดทั้งระหว่างนักเรียนกบันักเรียน ร่วมถึง

นักเรียนกบัครู และส่งเสริมให้นักเรียนได้สื่อสาร น าเสนอความคิดวิเคราะห์และตัดสินปัญหา ได้อย่างรอบคอบและ

ถูกต้อง 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเหน็ว่ากระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ เป็นการน ากระบวนการแก้ปัญหาที่นักเรียน

สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาที่ปรากฏในชีวิตจริงได้ จึงท าให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการเรียน
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คณิตศาสตร์ และยังเป็นการฝึกการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยเนื้ อหาที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ จัดท าขึ้นในเร่ือง 

สมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 เพราะเนื้อหาในเรื่องนี้ เน้นการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาเป็น

เร่ืองที่ค่อนข้างยาก และเป็นเร่ืองที่เป็นปัญหาในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์จากการรายงานในงานวิจัยของ  

เจษฏส์ดุา จันทร์เอี่ยม (เจษฏส์ดุา จันทร์เอี่ยม, 2542, หน้า 4) ประกอบกบัประสบการณ์สอนของผู้วิจัยในการสอนการ

แก้โจทย์ปัญหา พบว่านักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ ซึ่งสาเหตุที่นักเรียนไม่สามารถแก้โจทย์ได้ เนื่องจากไม่ทราบ

ว่าควรจะต้องเริ่มแก้ปัญหานั้นอย่างไร และส าหรับนักเรียนที่เขียนสมการไม่ถูกต้องนั้น เนื่องมาจากนักเรียนไม่ทราบว่า

ควรก าหนดตัวแปรอย่างไรและไม่เข้าใจว่าสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้มีความสัมพันธก์ันอย่างไร นักเรียนจึงไม่สามารถเขียน

สมการได้ 

 วิธกีารสอนวิธหีนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้และพัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์สงัคมและสติปัญญา คือการ

สอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division) ซึ่งเป็นการจัดกจิกรรมการ

เรียนการสอนที่ก  าหนดให้นักเรียนที่มคีวามสามารถแตกต่างกนัเรียนรู้ ร่วมกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ โดยมกีารจัดกลุ่มคละกนัตาม

ความสามารถทางการเรียนสงู ปานกลาง และอ่อน มาเรียนร่วมกนั โดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั คือ เป้าหมายของ

กลุ่ม (ชัยวัฒน์ สทุธริัตน์, 2555, หน้า 182) โดยในกลุ่มทุกคนจะต้องมคีวามรับผดิชอบและช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั มีการ

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ภายในกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นจะได้ท างานร่วมกนั จะท าให้เกดิปฏสิมัพันธก์บัเพ่ือน เกดิ

กจิกรรมที่น่าสนใจและเกดิความหลากหลายของกจิกรรมได้ การให้นักเรียนมีโอกาสท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มจะช่วยท าให้

เกดิความคดิรวบยอดทางคณติศาสตร์ด้วยวิธค้ีนพบด้วยตนเอง และยังท าให้เกดิความสนุกสนานในการเรียน ซึ่งจะช่วยให้

นักเรียนมคีวามสนใจในการเรียนมากย่ิงขึ้น 

 จากปัญหาและเหตผุลดงักล่าว ผู้วิจัยจึงเหน็ความส าคญัที่น ากระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์มาพัฒนาการคิด

เชิงคณติศาสตร์และช่วยให้นักเรียนมคีวามรับผดิชอบช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั มคีวามแลกเปล่ียนความคิดเหน็ภายในกลุ่ม 

ท าให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน และท าให้มีความสนุกสนานในการเรียน ผู้ วิจัยจึงได้ด าเนินการวิจัย เรื่ อง 

กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์มาร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วย เทคนิค STAD ซึ่งเป็นวิธทีี่ฝึกให้นักเรียน

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ร่วมกับเพ่ือนมาทดลองสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

และศึกษาการคดิเชิงคณติศาสตร์ของนักเรียน และความพึงพอใจในการเรียนเร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัว

แปรเดยีวจะส่งผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกนัหรือไม่ 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

STAD ก่อนเรียนและหลังเรียน  

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

STAD หลังเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 70 

 4. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีวของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD 

หลังเรียนกบัเกณฑร้์อยละ 70  

 5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มต่ีอการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของนักเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD 
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ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 39 

  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้คอื นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 

โรงเรียนดอนทองวิทยา อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 จ านวน 27 คน ได้มาโดยวิธกีาร

เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

 2. เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ เนื้ อหาวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิง

เส้นตวัแปรเดยีว ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  

 3. ตวัแปรที่ศึกษา 

  ตวัแปรต้น คอื การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD   

      ตัวแปรตาม คือ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การคิดเชิงคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจที่มีต่อกจิกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD 

วิธดี าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการด าเนอนการและการเกบ็รวบนวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย 

  1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ แบบ

ร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 1 แผน ใช้เวลา 12 คาบ  

  2. แบบวัดการคดิเชิงคณติศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว เป็นข้อสอบแบบอตันัย

จ านวน 3 ข้อ ใช้ทดสอบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์

ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD 

  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดยีว เป็นข้อสอบแบบปรนัยจ านวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

โดยใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD 

  4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

โดยใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD เป็นแบบสอบถามจ านวน 20 

ข้อ ใช้สอบถามหลังจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิค STAD  

 5. แบบสมัภาษณ ์เป็นแบบสมัภาษณเ์ชิงลึกเกี่ยวกบัการคดิเชิงคณติศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิง

เส้นตวัแปรเดยีว ใช้แบบสมัภาษณห์ลังจากท าการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

1. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์และท าการสัมภาษณ์ศึกษา

ข้อมูลเชิงลึกจากการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามลักษณะต่างๆ จากกลุ่มตัวย่าง โดยการวิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจาก

ภาคเรียนที่ 1 ตามละดบัความสามารถเดก็เก่ง ปานกลาง อ่อน เลือกออกมาท าการสมัภาษณเ์พ่ือดูการคิดเชิงคณิตศาสตร์

ของนักเรียนและแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ก่อนเรียน 

2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD สาระการเรียนรู้ที่ใช้สอน คอื โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว จ านวน 12 คาบ  
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3. หลังสิ้นสดุการเรียนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนแล้วให้นักเรียนท าแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว ผู้วิจัยจะตรวจให้คะแนนและท าการสมัภาษณ์ศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่ม

ตวัย่าง และแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์และท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มต่ีอกจิกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD 

ผลการวิจยั 

ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว ผู้วิจัยได้สรปุการวิจัย ดงันี้  

1. ผลการเปรียบเทียบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้กระบวนการคดิให้เป็น

คณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD เสนอดงัตาราง ดงันี้   

 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทยีบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและ

หลังเรียนโดย ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 
 

การทดสอบ N x  S.D. D  S.D.
D
 t 

ก่อนเรียน 27 16.30 1.59 
31.63 2.17 75.78* 

หลังเรียน 27 47.93 2.04 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มคีะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 

16.30 คะแนน และ 47.93 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทยีบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 

คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแบบวัดการคิด

เชิงคณติศาสตร์มกีารจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD ซึ่งกระบวนการทั้ง 5 สามารถส่งผลให้นักเรียนมีความคิดในการแก้โจทย์ปัญหา สามารถตอบป ญหาตาม

ประเดน็ที่โจทย์ก าหนดให้ และบอกเหตผุลในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 

 2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้

เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD เสนอดงัตาราง 2 ดงันี้  

 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดย ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 
 

การทดสอบ N x  S.D. D  S.D.
D
 t 

ก่อนเรียน 27 11.26 2.35 
10.56 1.58 34.78* 

หลังเรียน 27 21.81 2.40 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 2 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉล่ีย 

เท่ากบั 11.26 คะแนน และ 21.81 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 
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 3. ผลการเปรียบเทยีบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน โดยใช้แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบั

การเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD กบัเกณฑร้์อยละ 70 ดงัตาราง 3 ดงันี้  

 

ตาราง 3 แสดงผลเปรียบเทยีบคะแนนแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

STAD กบัเกณฑร้์อยละ 70 
 

การทดสอบ N  คะแนนเต็ม x  S.D. เฉลีย่รอ้ยละ t 

หลังเรียน 27 54 47.93 2.04 88.75 25.83* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 มผีลการคดิเชิงคณติศาสตร์ ร้อยละ 88.75 ซึ่งสงูกว่าเกณฑร้์อยละ 70 ขึ้นไป อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดบั .05 

 4. ผลการเปรียบเทียบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน โดยใช้แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบั

การเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD กบัเกณฑร้์อยละ 70 ดงัตาราง 4 ดงันี้  

 

ตาราง 4 แสดงผลเปรียบเทยีบคะแนนแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD กบัเกณฑร้์อยละ 70 
 

การทดสอบ N  คะแนนเต็ม x  S.D. เฉลีย่รอ้ยละ t 

หลังเรียน 27 30 21.81 2.40 72.72 1.76* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตาราง 4 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 72.72 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั .05 

 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน โดยใช้แผนการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD พบว่า นักเรียนมี

ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์

ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัพึงพอใจมากที่สดุ 

 

สรุปผลการวิจยั 

 1. ผลการเปรียบเทียบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้

เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD พบว่า นักเรียนมีการคิดเชิงคณิตศาสตร์หลังเรียนของ

นักเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดับ .05 ซึ่งมีกระบวนการ 5 ขั้นตอนเป็นกระบวนการที่ให้นักเรียน
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มองปัญหาในสถานการณช์ีวิตจริงและให้นักเรียนมองปัญหาให้อยู่ในเชิงปัญหาทางคณิตศาสตร์ มีความคิดวิเคราะห์โจทย์

ปัญหา สามารถเลือกวิธกีารแก้ปัญหา และสามารถวิเคราะห์บอกเหตผุลในการแก้โจทย์ปัญหา 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้

เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD พบว่า นักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ

นักเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 3. ผลการเปรียบเทียบการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน โดยใช้แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบั

การเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD กบัเกณฑร้์อยละ 70 พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ที่ 1 สงูกว่าเกณฑอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 4. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน โดยใช้แผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบั

การเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD กบัเกณฑร้์อยละ 70 พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ที่ 1 สงูกว่าเกณฑอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน โดยใช้แผนการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้กระบวนการคดิให้เป็นคณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD เรื่อง โจทย์ปัญหา

เกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว พบว่านักเรียนมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัความพึงพอใจมากที่สดุ 

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการทดลองการคดิเชิงคณติศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้เป็น

คณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง 

โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 การจัดการเรียนโดยใช้กระบวนการ

คิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ช่วยให้นักเรียนมีความคิดในการแก้ปัญหามาก

ขึ้น เพราะก่อนเรียนนักเรียนยังไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ที่โจทย์ก าหนดให้ได้จึงไม่สมารถหาค าตอบจากที่

โจทย์ถาม แต่เมื่อครูน าวิธกีารจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD มาท าการสอนโดยการแยกประเดน็ตามขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้  และหลังจากการเรียนรู้ตามขั้นตอน

นักเรียนสามารถตอบโจทย์ปัญหาตามประเดน็ที่โจทย์ก าหนดให้ได้และครูยังให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมเพ่ือให้

นักเรียนได้เกดิการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่หลากหลายและนักเรียนสามารถเลือกใช้วิธกีารและหาค าตอบบอกเหตผุลในการ

แก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ แพรไหม สามารถ (2555) ได้ท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาการคิดเชิง

คณติศาสตร์ของนักเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณิตศาสตร์ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ผลวิจัย 

พบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กระบวนการคดิให้เป็นคณิตศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้คิดให้

เป็นคณติศาสตร์ มกีารพัฒนาการคดิเชิงคณติศาสตร์ดขีึ้นเมื่อเปรียบเทยีบเป็นระยะจากก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลัง

เรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 2. ผลการทดลองผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่ได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้เป็น

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มี

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ อาจเป็น

เพราะผู้วิจัยได้ให้นักเรียนจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ผู้ วิจัยได้ให้ใบกิจกรรมให้นักเรียนท าซึ่ งเป็นโจทย์ปัญหา

สถานการณแ์ละให้นักเรียนเรียนรู้ ร่วมกนัช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ท าให้นักเรียนภายในกลุ่มได้แลกเปล่ียนความคดิเหน็ของ
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แต่ละคน จึงท าให้นักเรียนทุกคนภายในกลุ่มเกดิการเรียนรู้และเข้าใจปัญหาสถานการณ์ที่ผู้วิจัยก าหนดให้มากขึ้นและ

ส่งผลให้นักเรียนการหาค าตอบที่โจทย์ต้องการทราบได้ และใบกจิกรรมในการสอนจะท าให้นักเรียนสามารถได้แสดงการ

แก้ปัญหาแต่ละประเดน็ท าให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกบังานวิจัยของ กิตติ เจนประภาพงศ์ 

(2554) ได้ท าวิจัย เร่ือง การพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาใน

ชีวิตประจ าวันส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ผลวิจัย พบว่า นักเรียนที่ได้รับ

การสอนโดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 

 3. ผลการทดลองการคดิเชิงคณติศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้เป็น

คณติศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว มกีาร

คดิเชิงคณิตศาสตร์ร้อยละ 88.75 ซึ่งผ่านเกณฑร้์อยละ 70 ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมติฐานที่ก  าหนดไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิค STAD มาจัดกจิกรรมให้นักเรียน และผู้วิจัยได้ให้นักเรียนเปิดโอกาสการท างานภายในกลุ่มโดยฝึกให้นักเรียน

อธิบายว่านักเรียนเข้าใจปัญหาอย่างไรให้กับเพ่ือนฟังความคิดของตนเอง ซึ่งการอธิบายนักเรียนในกลุ่มกจ็ะร่วมกนัฟัง

ความเข้าใจของนักเรียนทุกคน ส่งผลให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ดขีึ้น  

 4. ผลการทดลองผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่ได้รับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ กระบวนการคิดให้เป็น

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มี

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ร้อยละ 72.72 ซึ่งผ่านเกณฑร้์อยละ 70 ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ก  าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการคิดให้เป็น

คณิตศาสตร์ร่วมกบัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD วิธีการนี้ ช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาได้ดีขึ้นและยังมี

เพ่ือนๆภายในกลุ่มช่วยกนัคิดแก้ปัญหา และยังให้นักเรียนท าใบกจิกรรมเพ่ิมเติมโดยให้นักเรียนท าเป็นกลุ่มได้แลกเป็น

ความคิดกันจึงท าให้หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค STAD มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น 

 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียน โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้ อาจ

เนื่องมาจากการเรียนโดยใช้กระบวนการคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ร่วมกบัการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  STAD 

นักเรียนได้ฝึกปฏบิตักิจิกรรมจนเกดิการเรียนรู้  และมีทกัษะในการแก้ปัญหา มีการใช้กระบวนการกลุ่ม มีการท างานและ

กจิกรรมร่วมกนัท าให้นักเรียนมคีวามสขุในการเรียน และนักเรียนได้แลกเปล่ียนการเรียนรู้กนัในกลุ่ม มีการปรึกษาหารือ

ร่วมกัน ช่วยเหลือกันและกนั ท าให้นักเรียนมีความประทับใจในการท างานเป็นกลุ่ม ท าให้กลุ่มประสบความส าเรจ็ ซึ่ง

สอดคล้องกบั ณาษยา อ ่าข า, วราภรณ์ วรรณทอง และสมใจ สขุแก้ว (2551) ได้ศึกษาเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กบัเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ร้อยละ 75 โดยการใช้ชุด

กจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอื ผลการทดลองปรากฏว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าเกณฑ ์นักเรียนมีความ

พึงพอใจต่อกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมอือยู่ในระดบัมาก ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกบัแนวคิดของ สวุิทย์ มูลค า 

(2551) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ท าให้ผู้ เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่ม

ร่วมกบัสมาชิกอื่น ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มคีวามสามารถต่างกนัได้เรียนรู้ ร่วมกนั และยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกแลกเปล่ียน

เรียนรู้ทกัษะทางสงัคมโดยตรง และผู้เรียนมคีวามตื่นเต้นสนุกสนานกบัการเรียนรู้  
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ผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนตามวฎัจกัรการเรียนรู ้4 MAT  

ร่วมกบักระบวนการแกปั้ญหาของโพลยาเรือ่ง การประยุกตข์องสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 

อจัฉรา ตราเทพ
1*

  ช านาญ ปาณาวงษ์
2 
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บทคดัย่อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับกระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 2 หลังการใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากับเกณฑ์ ร้อย

ละ 70 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของ

โพลยา เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ัน

มัธยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าทอง ของส านักงานเขตพ้ืนทกีารศกึษามัธยมศกึษา เขต 39 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เร่ือง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน

ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test Dependent ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักร

การเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบว่าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าเกณฑ์ ร้อยละ70 อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจที่มีต่อรปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจกัรการเรียนรู้4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา

พบว่านักเรียนมีความคิดเหน็ต่อการเรียนในระดับมากที่สดุ  

 

ค าส าคญั: วัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT  การแก้ปัญหาโพลยา  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  ความพึงพอใจ  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

Abstract 

 The purpose of this research were 1) to compare the learning achievement on the topic of the application of one variable 

linear equation for matthayomsuksa 2 students pre-test and post – test by using 4MAT learning circle model and polya’s problem 

solving strategies. 2) to compare the learning achievement on the topic of the application of one variable linear equation for 

matthayom 2 students after study by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving strategies with the criteria of 

70% and 3) to study the satisfaction of students were learning by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving 

strategies of application of one variable linear equation for matthayomsuksa 2 students. The experimental group of this research 
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comprised of 30 matthayomsuksa 2 in second semester in year 2014 at Thathongvitthyakom School, service area office 39. The 

research materials consisted of 1) the lesson plan by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving strategies. 2) 

Achievement tests pre-test and post-test on the topic of the application of one variable linear equation. 3) Students’satisfaction 

quationnaire about the studying by using 4MAT. Data was amalyzed by using statistical average, standard deviation and t-test 

dependent. As the results, 1) The learning achievement by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving strategies. 

Showed that post-test scores were higher than pre-test at the significant level of .05. 2) The learning achievement by using 4MAT 

learning circle model and polya’s problem solving strategies. Showed that post-test is higher than 70% at the significant level .05. 

3) The satisfaction of students by using 4MAT learning circle model and polya’s problem solving strategies showed that students 

have satisfaction to these learning at the high level. 

 

Keywords: 4MAT Learning circle model, Polya’s problem solving, Achievenment, Satisfaction, One Variable linear equation 

 

บทน า 

 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีบทบาทส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด

อย่างมเีหตผุล เป็นระบบ มแีบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 

วางแผน ตัดสนิใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น

เคร่ืองมอืในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ คณติศาสตร์จึงมปีระโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตช่วย

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดขีึ้นและสามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมคีวามสขุ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2551, หน้า 50) ดังนั้น

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้จัดให้คณติศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งที่สถานศึกษา

ต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสร้างพ้ืนฐานการคิดและเป็นกลยุทธใ์นการแก้ปัญหาและวิกฤตของชาติ  

ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณติศาสตร์ประกอบด้วย สาระที่ 1 จ านวนและการด าเนินการ สาระที่ 2 การวัด สาระที่ 3 เรขาคณิต สาระที่ 4 พีชคณิต 

สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และสาระที่ 6 ทกัษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 

2551, หน้า 50) เมื่อพิจารณาสาระและการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักคดิอย่างมเีหตผุล รู้จักแก้ปัญหาอย่าง

มรีะบบ และรู้จักค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนคดิเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถด ารงชีวิตอยู่

ในสงัคม ได้อย่างมคีวามสขุและมคีุณค่านั้น มีเนื้ อหาเด่นชัดอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งผู้ เรียนต้องเรียนรู้อนัดับแรกจนเกดิ

ความเชี่ยวชาญและไปใช้ในการเรียนในระดบัสงูต่อไป (วัสริน ประเสริฐศรี, 2544, หน้า 4) 

 หลักสตูรวิชาคณติศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการแก้ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์ให้กบันักเรียนนั้นมีเป้าหมายที่ส  าคัญ 2 ประการ คือ ให้นักเรียนรู้จักวิธกีารคิด และมีทกัษะในการแก้ 

ปัญหาเกี่ยวกบัคณติศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Howard and Dumas, 1963, p. 339, อ้างองิใน กรมวิชาการ, ศูนย์พัฒนา

หลักสตูร, 2541, หน้า 1) เคร่ืองมือหรือวิธกีารที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนเกดิคุณลักษณะตามเป้าหมายดังกล่าวนั้นคือ 

การฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน  ซึ่งประสบการณ์จากการฝึกทักษะในการแก้ 

ปัญหาคณติศาสตร์ในชั้นเรียนนี้จะเป็นรากฐานส าคญัน าไปสู่การพัฒนาวิธกีารคดิและเสริมสร้างทกัษะการแก้ปัญหาต่างๆ 

ดงันั้น การแก้ปัญหาถอืว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส  าคญัที่สดุของการคดิทั้งมวลเป็นสิ่งส าคญัต่อวิธกีารด าเนินชีวิตในสงัคม

มนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้ในการคิดเพ่ือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา ทกัษะการคิดแก้ปัญหา เป็นทกัษะที่เกี่ยวข้องและมี

ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตที่วุ่นวายสับสนได้เป็นอย่างดีผู้ที่มีทักษะการคิดปัญหา จะสามารถเผชิญกับภาวะสังคมที่

เคร่งเครียดได้อย่างเข้มแขง็ ทกัษะการคดิแก้ปัญหาจึงมใิช่เป็นเพียงการรู้จักคดิและรู้จักการใช้สมองหรือทกัษะที่มุ่งพัฒนา

สติปัญญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาทัศนคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้  ความเข้าใจใน

สภาพการณ์ของสังคมได้ดีอีกด้วย ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาทุกระดับจะต้องร่วมมือกันฝึกฝน 

พัฒนาให้เดก็และเยาวชนของชาตไิด้มโีอกาสฝึกทกัษะการคดิการแก้ปัญหาในรปูแบบหลากหลายเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัว สงัคม และประเทศชาต ิ(สวุิทย์ มูลค า, 2547, หน้า 14-16) 
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การที่ผู้เรียนจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ดนีั้น นอกจากผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการแก้

โจทย์แล้ว ผู้เรียนยังต้องมีความสามารถในการคิดโดยใช้สมองทุกส่วนอย่างสมดุลดังที่ (เธยีร พานิช, 2544, หน้า21) 

กล่าวไว้ว่า “ผู้เรียนแต่ละคนมคีวามถนัดในการใช้สมองซีกใดซีกหนึ่งแตกต่างกนั แต่ศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์นั้น

ขึ้นอยู่กบัการท างานของสมองทั้งสองซีกอย่างสอดประสาน และการท างานของสมองจะเปล่ียนทุกๆ 60 – 90 นาท ีถ้าซีก

หนึ่งท างานดีอกีด้านหนึ่งจะจางลงผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้เกดิความสมดุลของสมองทั้งสองซีก  เพ่ือให้เกดิประสทิธภ์าพ

สงูสดุในการเรียนรู้” 

แม้ว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญกต็าม แต่การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่ประสบ

ความส าเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2554 - 2556 ซึ่งมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ค่อนข้างต ่าและลดลงเรื่อยๆ ดังนี้  ปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉล่ีย 32.08 ปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉล่ีย 26.95 

และปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉล่ีย 25.45 จากคะแนนเตม็ทั้งหมด 100 คะแนน ถ้าจ าแนกตามสาระการเรียนรู้จะ

พบว่า นักเรียนผ่านการประเมินน้อยกว่าเกณฑ์ในสาระการเรียนรู้ ของ พีชคณิต มีคะแนนเฉล่ีย 34.08, 36.01 และ 

28.17 ตามล าดบั 

ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนมุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เน้นเนื้ อหาและการ

ท างานตามขั้นตอนหรือกระบวนการที่ผู้สอนยกตวัอย่างหรือท าให้ดู การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกดิทกัษะและกระบวนการทาง

คณติศาสตร์ สามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในสถานการณง่์ายๆ ใกล้ตัว เพ่ือให้ผู้ เรียนเหน็คุณค่าและประโยชน์ของวิชา

คณติศาสตร์ยังมีไม่มากเท่าที่ควร ทั้งที่ประเดน็ดังกล่าวได้รับการยอมรับว่ามีความส าคัญและควรพัฒนาให้กบัผู้เรียนทุก

คน (อมัพร ม้าคนอง, 2553, หน้า 13) 

จากปัญหาและสาเหตดุงักล่าว ส่งผลให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาผลสมัฤทธิ์ของนักเรียนในการประยุกต์สมการเชิง

เส้นตัวแปรเดียว โดยเน้นการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา(Polya, 1957, p. 16-17 อ้างองิใน โสมภิลัย สวุรรณ์, 2554, 

หน้า 3) ซึ่งเป็นรปูแบบการแก้ปัญหาที่มคีวามต่อเนื่องและเกี่ยวเนื่องทุกขั้นตอน นักเรียนได้ฝึกหาแนวทางแก้ปัญหาด้วย

ตนเอง การแก้ปัญหาหนึ่งๆ ไม่จ าเป็นต้องใช้ยุทธวิธีใดวิธีหนึ่งเสมอไป สามารถเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับเนื้ อหาและ

ระดบัชั้นของนักเรียน ในแต่ละขั้นตอนจะมวีิธกีารฝึกวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและทกัษะต่างๆ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นการฝึกทักษะและกระบวนการ โดยให้นักเรียนสามารถสรุปกฎและขั้นตอนการแก้ปัญหา สามารถน าไปใช้ในการ

แก้ปัญหาหรือหาค าตอบโดยอาศัยการเรียนรู้และฝึกฝนไปพร้อมๆ กนัมีการตรวจสอบผล/ค าตอบ ท าให้ผู้ เรียนมองเห็น

ความสมัพันธร์ะหว่างปัญหากบัค าตอบที่ได้ อกีทั้งมีการปรับและขยายแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วย รวมถึงการท าให้เกดิ

ปฏสิมัพันธร์ะหว่างนักเรียนกบัครแูละระหว่างนักเรียนกบันักเรียนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน

เกดิการเรียนรู้ ด้วยตวัเอง 

การสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางหรือเป็นส าคญั เพราะเป็นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ค านึงถงึลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนกบัการพัฒนาสมอง

ทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามลักษณะความสนใจความถนัดความชอบ และความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม กจิกรรมการเรียนรู้ในบางช่วงบางขณะจะต้องสนองให้ผู้เรียนที่มีความแตกต่างกนัได้เรียนรู้

อย่างมีความสขุ และท้าทายความสามารถและศักยภาพของผู้ เรียนแต่ละคน  เนื่องจากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ด้วยวิธกีารจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT เน้นการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาสลับกนั ดังนั้น การสอนด้วยวิธนีี้ จะช่วย

พัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ให้กบัผู้เรียน (กาญจนา คุณารักษ์, 2545, หน้า 369) 

จากปัญหาและสาเหตุดังกล่าว ส่งผลให้ผู้วิจัยสนใจที่จะใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  

4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ชึ่งเป็นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคญัที่เปิดโอกาสให้

ผู้เรียนได้มสี่วนร่วมในกจิกรรมการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซกีขวา โดยเน้นทกัษะกระบวนการคดิ 

การแก้ปัญหาของชีวิตประจ าวันทั้งยังเป็นการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัวิธกีารเรียนของนักเรียนทั้ง 4 

แบบ และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคดิอย่างมเีหตผุล มขีั้นตอน มรีะเบยีบแบบแผน และด าเนินไปอย่างเป็นเหตเุป็นผล ท าให้
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ผู้เรียน มคีวามกระตอืรือร้น สนใจใฝ่รู้ ไม่เกดิความเบื่อหน่ายต่อการเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

คณติศาสตร์สงูขึ้น 

     

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับ

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  

2. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของ

โพลยา กบัเกณฑร้์อยละ 70  

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับ

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีวของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2  

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ใน

โรงเรียนขนาดเลก็ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 39 (พิษณโุลก-อตุรดติถ)์ 

 กลุ่มตวัอย่างนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2/2 จ านวน 30 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนท่าทอง

พิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ได้มา

โดยวิธกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

 2. เนื้ อหาที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้คือ เนื้ อหาวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัว

แปรเดยีว ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งแบ่งเป็นหัวข้อย่อย ดงันี้  

ทบทวนการแก้สมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว  

การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว (การน าไปใช้)  

3. ตวัแปรที่ศึกษา 

    ตวัแปรอสิระ ได้แก่ รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

    ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และ ความพึงพอใจต่อการเรียนคณติศาสตร์ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การประยุกตส์มการเชิงเส้นตวัแปรเดยีว จ านวน 3 แผน ใช้เวลา 13 คาบ 

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

เป็นแบบปรนัย 15 ข้อ และแบบอตันัย จ านวน 3 ข้อ 

3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 

อนัดบั 

 

การด าเนินการวิจยั 

1. ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์เร่ืองการประยุกตส์มการเชิงเส้นตวั

แปรเดยีว ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นและบันทกึผลการทดสอบไว้เป็นคะแนน

สอบก่อนเรียน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาท ี
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2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการ

เรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยากลับกลุ่มตวัอย่าง ใช้เวลาในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทงัหมด 13 

คาบเรียน 

 3. เมื่อสิ้นสดุการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามก าหนดเวลาแล้วได้ท าการทดสอบหลังเรียนกบันักเรียนด้วย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และแบบวัดความพึงพอใจ เร่ืองการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปร

เดยีว ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ฉบบัเดยีวกบัที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนตรวจความเรียบร้อย

ของการท าแบบทดสอบ ตรวจให้คะแนน บนัทกึผลการตรวจไว้เป็นคะแนนสอบหลังเรียนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิจยั 

ผลการใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง 

การประยุกตข์องสมการเชงิเส้นตวัแปรเดยีวของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของ

การศึกษาค้นคว้า ดงันี้ 

1. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับ

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ดงัตาราง 1  

 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 2 ก่อน

เรียนและหลังเรียน โดยใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา  
 

การทดสอบ x  S.D. D  S.D.
D 

t-test 

ก่อนเรียน 6.47 1.98 
14.77 2.75 29.41

* 

หลังเรียน 21.23 1.91 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉล่ียของนักเรียนก่อนเรียน เท่ากบั 6.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตาตรฐานเท่ากบั 1.98 

คะแนนเฉล่ียของนักเรียนหลังเรียน 21.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตาตรฐานเท่ากบั 1.91 แสดงว่าผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสงูกว่าคะแนน

ทดสอบก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะดบั .05 

2. ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 หลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของ

โพลยา กบัเกณฑร้์อยละ 70 ดงัตาราง 2  

  

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลัง

การใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กบัเกณฑร้์อยละ70   
 

การทดสอบ n คะแนนเตม็ x  S.D. % of Mean t Sig(1-tailed) 

หลังเรียน 30 30 21.23 1.91 72.00 1.80
* 

0.0415 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ตาราง 2 พบว่า ค่าเฉล่ียเท่ากบั 21.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.91 ค่าสถติทิดสอบที่เท่ากบั 1.80 และ

ระดบันัยส าคญัทางสถติขิองการทดสอบเปรียบเทยีบเกณฑร้์อยละ 70 คดิเป็นร้อยละ 72.00 และเมื่อเปรียบเทยีบระหว่าง

เกณฑก์บัคะแนนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 สงูกว่าเกณฑอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 



กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                                  Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 700 – 

 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับ

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ดัง

ตาราง 3  

 

ตาราง 3 ผลการศกึษาความพึงพอใจที่มีต่อรปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

เร่ืองการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่2 
 

จ านวนข้อ n x  S.D ระดับความพอใจ 

20 30 4.68 0.08 มากที่สดุ 

 

ตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนที่ได้เรียนรปูแบบการเรียนการสอนตามวฎัจักรการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกบักระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยา เร่ืองการประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีความ

พึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.68 

 

สรุปผลการวิจยั 

 1. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยา พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05  

 2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยา พบว่า หลังเรียนสงูกว่าเกณฑร้์อยละ 70  

 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยา พบว่านักเรียนมคีวามคดิเหน็ต่อการเรียนในระดบัมากที่สดุ  

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของ

โพลยา เรื่องการประยุกตข์องสมการเชิงเส้นตวัแปรเดยีวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี้   

 1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหา

ของโพลยา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้ เนื่องมาจาก การสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับ

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เป็นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วน

ร่วมในกจิกรรมการเรียนรู้ได้อย่างอสิระ และยังเป็นการกระตุ้น ความรู้ เดมิที่เคยเรียนผ่านมาแล้วและเป็นการเตรียมความ

พร้อมในการเรียนเนื้อหาใหม่ โดยเน้นทกัษะกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์

ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน แยกแยะโจทย์ออกมาเป็นส่วนต่างๆ ท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหาได้ชัดเจน และแก้โจทย์ปัญหาได้

อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ปริญญา สองสดีา (2550) ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ 

4MAT เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ที่มีต่อผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01  

 ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนท ากจิกรรมร่วมกนั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตวัผู้สอนและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 

อกีทั้งการจัดกจิกรรมยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมคีุณลักษณะ เก่ง ด ีมสีขุ ท าให้ผู้ เรียนมีลักษณะการเรียนรู้ ที่แตกต่างกนัไป

ตามศักยภาพของตนเอง ท าให้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้สนุกสนานเตม็ตามศักยภาพของผู้ เรียน จึงส่งผลให้นักเรียนมี

ทัศนคติที่ดีและเกิดการเรียนรูปได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ เพลิน จุลเวช (2554) ได้ท าการวิจัยเพ่ือศึกษาผล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ือง โจทย์ปัญหาระคน ทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT ผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
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เรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT เป็นการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เป็นรูปแบบการสอนที่พัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านสติปัญญาและ

อารมณ์ เนื่องจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบ 4 แบบ ยังสามารถยอมรับความแตกต่างของผู้ เรียนลักษณะอื่นด้วย 

สอดคล้องกบั ลิขิต สเุมธานุสรณ์ (2556) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค

การแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธิ์ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโพลยา มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาสมการ สงูกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ แนวทางในการจัดการ

เรียนรู้การแก้ปัญหา สามารถด าเนินการได้ โดยการจัดการเรียนรู้ เกี่ยวกบัปัญหา การจัดการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศเอื้อต่อ

การเรียนรู้  นักเรียนได้มีโอกาส ได้คิด ตรวจสอบความคิด รวมถึงการแลกเปล่ียนความคิดของตนเองกับผู้อื่น เพ่ือให้

นักเรียนมคีวามสามารถในการเข้าใจปัญหา วางแผน ด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ รวมถงึองคป์ระกอบอื่นๆ ได้ 

 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้รปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหา

ของโพลยา หลังเรียนสงูกว่าเกณฑร้์อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานข้อที่ 2 

ทั้งนี้ เนื่องมาจากการสร้างรปูแบบการสอนที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น สร้างอย่างเป็นล าดบัขั้นตอนที่ชัดเจน และเน้นให้นักเรียนได้

ฝึกท าแบบฝึกทกัษะ ใบความรู้ เพ่ิมเติม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ สจุิตรา แซงสนีวล (2554) ได้พัฒนากจิกรรมการ

เรียนรู้คณติศาสตร์ตามแนวคดิทฤษฎคีอนสตรัคตวิิสต์ ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง การบวก การลบ การ

คูณทศนิยมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ให้

นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียร้อยละ 

72.00 และนักเรียนจ านวน ร้อยละ 71.42 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

สอดคล้องกบั ปริญญา สองสดีา (2550) ศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 

ที่มต่ีอผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทกัษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนการสอนแบบ 4MAT สงูกว่าก่อนได้รับการสอนอย่าง

มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนการสอนแบบ 4MAT 

สงูกว่าเกณฑร้์อยละ 70 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01  

3. จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกับ

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา พบว่านักเรียนมคีวามคดิเหน็ต่อการเรียนในระดบัมากที่สดุ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการจัดการ

เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมการเรียนรู้ ด้วยความกระตอืรือร้น ผู้ เรียนได้แสดงความรู้สกึ 

เพลิดเพลิน สนุกสนาน และผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกจิกรรมกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม คือผู้ เรียนได้มีการปฏสิมัพันธก์บั

ผู้อื่นและสิ่งต่างๆ รอบตวัจากการปฏบิตักิจิกรรมกลุ่มการอภิปราย การระดมสมอง การคิดวิเคราะห์ อนัเป็นปัจจัยที่ท าให้

ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ดีมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นายชัชวาลย์ รัตนสวนจิก (2550) การเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเวกเตอร์ ระหว่างการสอนแบบร่วมมือ 

(STAD) การสอนแบบ 4MAT และการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่

เรียนตามการสอบแบบ 4MAT มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูกว่านักเรียนที่เรียนตามการสอนแบบร่วมมือ (STAD) และ

การสอนแบบปกตอิย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และ ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างมี

นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอบคุณโรงเรียนท่าทองวิทยา อ าเภอเมอืง จังหวัดพิษณโุลก ที่ให้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ แบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้ง

ต่อไป 
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ขอ้เสนอแนะทัว่ไป  

1. การจัดกจิกรรมการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการ

แก้ปัญหาของโพลยา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั ค านึงถงึความแตกต่างของผู้เรียน ดงันั้น ครผูู้สอนควร

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ของผู้ เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม  เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้มี

ประสทิธภิาพ เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผู้เรียนทุกคนอย่างแท้จริง 

2. ครูควรสงัเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนในการปฏบิัติกจิกรรมทั้งกจิกรรมเดี่ยวและกลุ่มในแต่ละขั้นตอน

การสอน เพ่ือดูความสามารถหรือความถนัดของแต่ละบุคคล และครูควรส่งเสริมพฤติกรรมนั้นให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียน 

3. ครคูวรจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือจะท าให้การ

จัดการเรียนรู้โดยใช้การรปูแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 

เป็นไปอย่างสมบูรณแ์ละมปีระสทิธภิาพ 

 

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT 

ร่วมกบักระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กบัตวัแปรอื่นๆ เช่น ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถ 

ในการคดิวิเคราะห์ ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นต้น 

2.ควรเปรียบเทยีบว่าผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฎจักรการเรียนรู้  4MAT ร่วมกบั

กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา กบัแบบอื่นๆ เพ่ือทราบว่าแบบใดส่งผลการเรียนดขีึ้น 

3. ควรมกีารศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ เนื้ อหา

อื่นๆ ให้มากขึ้น เนื่องจากการแก้ปัญหาเป็นหัวใจส าคญัของการเรียนคณิตศาสตร์และเป็นพ้ืนฐานในวิชาอื่นๆซึ่งนักเรียน

สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาชีวิตประจ าวันได้ 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง รปูแบบการโค้ช (Coaching) ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานีในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ

การโค้ช (Coaching) ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานี และน ารปูแบบการโค้ชที่พัฒนาไปทดลองใช้กบัคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สรุาษฎร์ธานี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นต้นแบบและกลุ่มตัวอย่างที่จะทดลองใช้ Model ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มได้มาด้วยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า ได้รูปแบบการโค้ชที่เรียกว่า PTVCA ซ่ึง

ประกอบด้วย Prepare (P) Time (T) Viewpoint (V) Communicate (C) Assessment (A) ซ่ึงสามารถที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่อาจารย์คน

อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชภฏัเขตภมูิศาสตร์ภาคใต้ได้ รวมทั้งสามารถน าไปเป็นแบบอย่างให้แก่คณาจารย์

ในสถาบันอุดมศกึษาอื่นๆ ได้ทั่วทั้งประเทศ 

 

ค าส าคญั: รปูแบบการโค้ช  

 

Abstract 

 The study aims to develop the model of coaching model of lecturers and take this improved one to experiment widely 

among the group of lecturers at Suratthani Rajabhat University. The model was conducted and tried out with the population of the 

lecturers as both the role group and the sampling group, which was chosen using the method of purposive sampling. The finding is 

PTVCA Model: Prepare (P) Time (T) Viewpoint (V) Communicate (C) Assessment (A). The finding reveals that these lecturers 

can be role models for other lecturers at Suratthani Rajabhat University, other Rajabhat Universities in southern Thailand, and other 

universities throughout Thailand. 

 

Keywords: Coaching model 

 

บทน า 

จากการที่รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต โดยมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง

ระบบ เพ่ือพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม ได้จัดโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการ

สร้างระบบพ่ีเล้ียง Coaching and Mentoring ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับผดิชอบใน

การด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือพัฒนาครูทั้งประเทศให้มีความรู้ความสามารถด้าน Literacy, Numeracy และ Reasoning 

Ability พร้อมจัดการเรียนรู้กบัผู้ เรียนด้าน Learning to Question, Learning to Search, Learning to Construct, 

Learning to Communicate และ Learning to Serve ตามระดับชั้นควบรวมกบักระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ

เรียนรู้หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วย แต่ความ

กระจ่างชัดในความหมายของค าว่า Coaching กยั็งไม่เป็นไปตามรปูค าอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เร่ิมต้นด้วยการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายครู เพ่ือไปรองรับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานมากว่า 40 ปี อกีทั้งในปี พ.ศ.2558 จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานีจึงต้อง



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 

- 705 – 

 

ตระหนักและพัฒนาตนเองทั้งด้านวชิาการและการบริหารจัดการให้สอดรับกบัการเป็นมหาวทิยาลัยชั้นแนวหน้า นอกจากนี้

คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม ดังนั้น การพัฒนาต้นแบบการโค้ชที่ถูกต้องสมบูรณ์จึงยังประโยชน์แก่บุคลากรทางการศึกษาและอาจกล่าวได้ว่า

เป็นตัวอย่างต้นแบบของรูปแบบการโค้ช ทั้งนี้ เพ่ือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะเป็นผู้น าทางการศึกษาและผู้น า

ท้องถิ่นอย่างแท้จริง ด้วยเหตดุงักล่าวจึงมวีัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนารปูแบบการโค้ชของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์

ธานี ความหมายของค าว่า “รูปแบบ” ค าว่า รูปแบบ ซึ่งตรงกบัภาษาองักฤษว่า Model จากการศึกษาจากพจนานุกรม 

Longman (1981: 668) สามารถสรุปความหมายได้ว่า 1) Model หมายถึง สิ่งที่เป็นแบบย่อส่วนจากของจริงซึ่งเท่ากบั

แบบจ าลอง เช่น แบบจ าลองแปลนบ้าน แบบจ าลองเมืองโบราณ เป็นต้น 2) Model หมายถึง สิ่งของหรือคนที่น ามาใช้

เป็นแบบอย่างในการด าเนินการบางอย่าง เช่น เครื่องบินจ าลอง ครูต้นแบบ เป็นต้น และ 3) Model หมายถึง รุ่นของ

ผลิตภัณฑต่์างๆ  

นอกจากนี้ ในพจนานุกรมการศึกษา Good (1973) ได้ให้ความหมายไว้ว่า รปูแบบ หมายถงึ แบบอย่างของสิ่งใด

สิ่งหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ า้ เป็นตวัอย่างที่สามารถเลียนแบบได้ เป็นแผนภมูิซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด ซึ่งรวมกนัเป็นตัวประกอบและเป็นสญัลักษณ์ทางระบบสงัคม Willer (1967: 15) กล่าวว่า 

รูปแบบ เป็นการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือท าให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยาม

ความสมัพันธ ์ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความเที่ยงตรงสามารถพัฒนาเป็นทฤษฎีต่อไปได้ ส าหรับ Stoner and Wankle (1986: 

12), Nadler (1980: 72-90), Mescon And Khedouri (1985: 199) ได้ให้ค านิยามค าว่า รูปแบบ ไปในทศิทางเดียว 

กันว่า เป็นการจ าลองความจริงของปรากฏการณ์ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่เป็น

กระบวนการของปรากฏการณน์ั้นๆ ให้ง่ายขึ้น ส่วน Hausser (1980: 132-161) ได้ให้ความหมายที่แตกต่างกนัออกไป 

โดยมองว่า รูปแบบเป็นสิ่งที่ออกแบบมาเพ่ือแสดงถึงองค์ประกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง

ความสมัพันธใ์นเชิงทฤษฎกีบัปรากฏการณจ์ริง 

 จากการศึกษาจากเวบ็ไซคเ์รื่อง Classroom Modeling: Scaffolding Learning or Stifling? โดย Amanda Miska 

(2014, http://www.ed.psu.edu/englishpds/inquiry/projects/ miska04.htm) ได้กล่าวไว้ว่า Model (รูปแบบ) คือ 

ผลจากการสงัเกต ศึกษา ติดตามเฝ้าดูการกระท าหรือพฤติกรรมจากต้นแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนท าให้บุคคลนั้นเกดิการ

เปล่ียนแปลงไปตามสิ่งต้นแบบนั้นเพราะฉะนั้น รูปแบบ (Model) จึงหมายถึง แบบจ าลองที่สร้างขึ้นมาจากข้อเทจ็จริงที่

สามารถตรวจสอบและประเมนิผลแบบจ าลองดงักล่าวได้ สดุท้ายแบบจ าลองที่สร้างขึ้นมาสามารถที่จะน าไปเป็นแบบอย่างได้  

 

รูปแบบหรือประเภทของผูน้ าองคก์ร 

 ค าว่ารูปแบบหรือประเภทของผู้น าองค์กร สมพิศ สขุแสน (2557, http://library.uru.ac.th/article/htmlfile/ 

leadership.pdf) กล่าวว่า ประเภทของผู้น าสามารถพิจารณาได้ 3 ประเภท คอื 

1. พิจารณาพฤตกิรรมของผู้น าจากการได้มา โดยอ านาจสามารถแบ่งผู้น าได้ 3 ลักษณะ คอื 

1.1 ผู้น าแบบใช้พระเดช (Legalistic Leader) เป็นผู้น าที่ได้อ านาจตามกฎหมาย มักใช้อ านาจที่ที่ตนมีอยู่ท าทุก

อย่างที่ตนพอใจ ไม่มกีารยืดหยุ่น ยึดกฎระเบยีบมาก 

1.2 ผู้น าแบบใช้พระคุณ (Charismatic Leader) เป็นผู้น าที่มไิด้ใช้อ าานาจที่ตนมีอยู่เป็นเครื่องมือในการบริหาร 

แต่จะใช้ศิลปะการเป็นผู้น าโดยสร้างบารมแีละสร้างศรัทธาจากผู้ใต้บงัคบับญัชาขึ้นมาเอง ซึ่งจะมผีลผลักดนัให้ผู้ปฏบิตังิาน

ท างานด้วยความเตม็ใจ การท างานในองคก์รกจ็ะมปีระสทิธภิาพ 

1.3 ผู้น าแบบสญัลักษณห์รือแบบพ่อพระ (Symbolic Leader) เป็นผู้ที่ลูกน้องยกย่องเคารพนับถือตามต าแหน่งที่

ได้รับ และเหน็ว่าเป็นแบบอย่างแก่ลูกน้องได้ ผู้น าแบบนี้มกัถูกเชิญเป็นประธานในที่ประชุมหรือเป็นสญัลักษณ์ในการเปิด 

- ปิดงานต่างๆ เป็นตน 

2. พิจารณาจากวิธกีารใช้อ านาจของผู้น า สามารถแบ่งผู้น าออกเป็น 3 ลักษณะ คอื 
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2.1 ผู้น าแบบเผดจ็การหรือแบบอตัตาธปิไตย (Dictation Leader) ผู้น าแบบนี้ จะเน้นเรื่องการบังคับบัญชาและ

การออกค าสั่งเป็นส าคัญ ไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ชอบใช้อ าานาจหน้าที่ในการด าเนินการเกือบทุกเรื่อง 

“ความคดิของผู้น าต้องถูกต้องเสมอ” ดงัค ากล่าวที่ว่า “โทษของผู้อื่นเท่าภเูขา โทษของเราเท่าเส้นผม” การบริหารงานจึง

เป็นแบบ “ข้าเก่งคนเดยีว” หรือ “ข้าถูกคนเดยีว” 

2.2 ผู้น าแบบเสรีนิยม หรือผู้น าแบบตามสบาย (Laissez Faire Leader) ผู้น าประเภทนี้ จะเน้นบริหารงานแบบ

ตามสบาย ปล่อยให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีอสิระเตม็ที่ ปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นในองค์กรจะถูกมอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา

ตดัสนิใจเองตามใจชอบ ส่วนตนกจ็ะอยู่ไปวันหนึ่งๆ เท่านั้น การท างานในองคก์รจึงขาดประสทิธภิาพ จัดได้ว่าเป็นผู้น าแบบ 

“งานไม่สน คนไม่สร้าง” 

2.3 ผู้น าประชาธปิไตย (Democratic Leader) ผู้น าประเภทนี้ ใช้มนุษยสมัพันธค่อนข้างสงู คือให้เกยีรติยอมรับ

ผู้ ร่วมงาน โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเหน็พูดคุยด้วย จัดสรรหรือแบ่งงานด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความ

แตกต่างของแต่ละบุคคล ตลอดจนให้เสรีภาพในการท างาน การวิพากษ์วิจารณ์ และการร่วมตัดสนิใจในปัญหาต่างๆ ที่

เกดิขึ้นในองคก์ร 

3. พิจารณาประเภทของผู้น าตามระดบัความสามารถ แบ่งประเภทของผู้น าออกเป็น 4 ลักษณะ คอื 

3.1 ผู้น าที่มคีวามสามารถสงู แต่สมัพันธภาพกบัผู้อื่นต ่า ผู้น าแบบนี้ จะเน้นผลผลิต (Output) ของงานมาก เป้า

หมายอยูที่งาน ละเลยหรือไม่ให้ความส าคัญกบัผู้ร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้น าแบบนี้ อาจเรียกว่า “คนไม่ยุ่ง มุ่งแต่

งาน” 

3.2 ผู้น าที่มีความสามารถต ่าแต่สัมพันธภาพกับผู้อื่นสูง ผู้น าแบบนี้ จะเน้นการมีมนุษยสัมพันธกับทุกคนใน

องค์กรมาก ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ ประนีประนอมทุกเรื่อง มีความเป็นกนัเอง ไม่กล้าขัดหรือท้วงติงการกระท าใดๆ ของ

ผู้ ร่วมงาน หรือผู้ใต้บงัคบับญัชาในกรณทีี่กระท าผดิวินัยหรือมพีฤตกิรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะกลัวเสยีสมัพันธภาพ ดังนั้น

การท างานจึงขาดประสทิธภิาพ ไม่ยึดกฎระเบยีบเท่าที่ควรขาดความเดด็ขาดในการตดัสนิใจ ผู้น าแบบนี้อาจเรียกว่า “งาน

ไม่ยุ่ง มุ่งแต่คน” 

3.3 ผู้น าที่มคีวามสามารถต ่าและสมัพันธภาพกบัผู้อื่นต ่า ผู้น าแบบนี้ จะบริหารงานโดยไม่ยึดกฎระเบียบมากนัก 

มีความรับผิดชอบต่องานน้อย ขาดความเดด็ขาดในการตัดสนิใจ ประสทิธภิาพของงานในองค์กรจึงต ่า ในขณะเดียวกัน

ผู้น ากจ็ะไม่สนใจเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร ขาดความสนใจผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ขวัญก าลังใจเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา

ท างานบรรลุผลส าเรจ็ และมกัสร้างความขดัแย้งขึ้นในองคก์ร ผู้น าแบบนี้มกัขาดความรักและความศรัทธาอย่างจริงใจจาก

ผู้ใต้บงัคบับญัชา ซึ่งผู้น าแบบนี้อาจเรียกว่า “งานไม่สน คนไม่สร้าง” 

3.4 ผู้น าที่มีความสามารถสงูและสัมพันธภาพกบัผู้อื่นสูง ผู้ น าแบบนี้ จะมีพฤติกรรมในการท างานที่ดี มีความ

รับผดิชอบต่องานสงู มคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค ์พัฒนางานในองค์กรตลอดเวลา ตดัสนิใจรวดเรว็และถูกต้องเน้นผลผลิต 

(Output) ของงานมาก และในขณะเดยีวกนักใ็ห้ความส าคญักบัเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บงัคบับญัชา โดยให้ความสนใจ การ

ยอมรับความเป็นกนัเอง การยกย่องให้เกยีรตอิย่างสม ่าเสมอและจริงใจ ผู้น าประเภทนี้อาจเรียกว่า “งานกส็น คนกส็ร้าง” 

 

ความหมายของค าว่า Coaching และกระบวนการ Coaching 

Coaching ตามพจนานุกรม Oxford Collocations dictionary for students of English (2008: 128) ได้ให้

ความหมายไว้ว่า person who trains people in sport, successful ซึ่งจากความหมายดังกล่าวจะเหน็ว่า Coaching จึงน่าจะ

หมายถึง การเป็นผู้ฝึกสอนให้ลูกน้องหรือทีมของตนมีความสามารถหรือเก่งจนประสบความส าเรจ็ และผู้ที่ถูกฝึกจะ

เรียกว่า Coachee หรือนักวิชาการบางคนจะให้ความหมายของค าว่า Coaching เป็นการสอนงานกไ็ด้ ซึ่งเวบ็ไซต์ COACH 

For Goal ได้ให้ความหมายไว้สั้นๆ ว่า Coaching คอื การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของคน  

จากการศึกษาในเวบ็ไซต์ KNOWLEDGE เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบั Coaching พบว่า (2558, http://www. 

coachatwork.in.th/coach_knowledge4.php) ได้เขียนแสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือขั้นตอนในการโค้ชไว้อีกรูปแบบ

หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดงันี้  
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 ขั้นตอนที่ 1 สร้างความร่วมมือระหว่างผู้โค้ชกบัผู้ถูกโค้ช ในประเดน็ที่เกี่ยวกบั 1) ตกลงหัวข้อและประเมินจุด

แขง็ / สภาพแวดล้อมของผู้ถูกโค้ช 2) ตกลงบทบาทของโค้ช และ 3) สร้างความไว้วางใจในการด าเนินงานระหว่างผู้โค้ช

และผู้ถูกโค้ช 

 ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงาน ในประเดน็เกี่ยวกบั 1) ก าหนดคุณค่า (Value) วิสยัทศัน์ 

และเป้าหมายที่ต้องการ และ 2) สร้างแผนการด าเนินงาน (Action Plan) 

 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินงานตามขั้นตอน การใช้ความถนัดและทฤษฎีต่างๆ ในการกระตุ้นการจูงใจผู้ ถูกโค้ช โดยใช้

กระบวนการ Appreciative approach โดยการ 1) ทบทวน ประเมนิผล ผลเทยีบกบัเป้าหมาย และปรับแผน และ 2) การ

ให้ข้อมูลป้อนกลับ  

 ขั้นตอนที่ 4 การประเมิน การติดตามผล และสรุปผลการด าเนินการ  

นอกจากนี้ จากการศึกษารูปแบบการ Coaching ในส่วนของต่างประเทศ เช่น จากเว็บไซค์ วิกิพีเดีย พบว่า (2014. 

http://en.wikipedia.org/wiki/GROW_model) รปูแบบการ Coaching แบบ GROW model สรปุได้ ดงันี้  

 - G หมายถึง GOAL คือ ปลายทางของการ Coaching จะต้องมีความชัดเจนและตรงประเดน็ตอบจุดประสงค์

หรือความต้องการของผู้ที่จะ Coaching และผู้ถูกโค้ชได้ 

 - R หมายถึง Reality คือ การศึกษาว่าอะไรที่เป็นประเดน็ที่เราต้องการจะโค้ช มีความท้าทายอย่างไร และมี

ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะโค้ชในประเดน็นั้นๆ รวมกระทั่งถงึระยะเวลาในการโค้ชด้วย 

 - O หมายถึง Obstacles และ Options คือ มีปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรบ้างที่จะท าให้เรา

ประสบความส าเรจ็ในการโค้ช 

 - W หมายถงึ Way Forward คอื เมื่อเราโค้ชเสรจ็สิ้นแล้วจะต้องสามารถท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงหลังการโค้ช 

และการเปล่ียนแปลงนั้นจะเป็นเส้นทางหรือทางเลือกใหม่ที่จะท าให้องคก์รนั้นๆ ดขีึ้น 

จากการศึกษาเพ่ิมเติมยังพบว่ามีงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑติของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การพัฒนารูปแบบ

การโค้ช เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์พยาบาล ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักศึกษาพยาบาลในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ (ธญัพร ชื่นกลิ่น, 2553) ได้มีจุดประสงค์เพ่ือ

พัฒนารปูแบบการโค้ชโดยตรง  

ผลการวิจัยพบว่า ได้รปูแบบการโค้ชที่พัฒนาแล้ว เรียกว่า พีพีซีอ ี(PPCE) ซึ่งประกอบด้วยองคป์ระกอบ 3 ส่วน 

คอื  

1. หลักการและวัตถุประสงค ์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการสร้างความรู้ ด้วยตนเอง  

2. กระบวนการ 4 ระยะ ได้แก่ การเตรียมการ การวางแผน การปฏบิตักิารโค้ช และการประเมนิผลการโค้ช  

3. เงื่ อนไขการน ารูปแบบไปใช้ ได้แก่ ระบบสนับสนุน ทักษะการโค้ช และการติดตามดูแล มีกระบวนการ

ด าเนินการ 4 ระยะ ได้แก่ 

 1. ระยะการเตรียมการ (Preparing Phase: P)   

2. ระยะวางแผนการโค้ช (Planning Phase: P) 

 3. ระยะการปฏบิตักิารโค้ช (Coaching Phase: C)  

4. ระยะการประเมนิผลการโค้ช (Evaluating Phase: E) 

นอกจากนี้  Dennis Snow and Teri Yanovitch ได้กล่าวไว้ในเรื่อง Unleashing Excellence (2010) ถึงรูปแบบ

การโค้ชที่ประสบความส าเรจ็ในด้านธุรกจิ ผู้วิจัยจึงทดลองน ามาเป็นตัวอย่างการสร้างรูปแบบการโค้ชของผู้วิจัยในคร้ังนี้  

ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอนในการโค้ช คอื 

 1. Position the discussion หมายถึง การให้ผู้ ร่วมงานหรือลูกน้องรู้ ว่าท าไมต้องมีการโค้ชเกดิขึ้น เหตุเพราะ

องคก์รต้องการพัฒนาสมรรถนะของผู้ร่วมงานทุกคนให้ดขีึ้น และสามารถที่จะไปแข่งขันกบัองค์กรอื่นได้ เพ่ือความส าเรจ็

ในด้านธรุกจิขององคก์ร 
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 2. Discuss the performance situation ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่สบืเนื่องมาจากขั้นตอนแรก เมื่อผู้ร่วมงานหรือ

ลูกน้องทราบแล้วว่าท าไมต้องการมีโค้ชเกดิขึ้น สิ่งที่จะตอบในขั้นตอนนี้ ได้ คือ สมรรถนะอะไรที่องค์กรต้องการ จะเกิด

อะไรขึ้นหรือไม่เกดิอะไรขึ้นหากไม่มีการโค้ช ซึ่งในขั้นตอนนี้ ส  าคัญมาก เพราะจะท าให้ทราบถึงทศันคติของผู้ร่วมงานที่มี

ต่อองคก์ร 

 3. Set a plan of action ในขั้นตอนนี้คือการที่ผู้ร่วมงานยอมรับการถูกโค้ชเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตน 

ด้วยกฎระเบยีบที่ต้องท าตามที่องคก์รก ากบัไว้ ทั้งนี้ ต้องท าให้ผู้ถูกโค้ชยอมรับถงึพฤตกิรรมที่เปล่ียนไปของตนเองหลังจาก

ที่ถูกโค้ชแล้วด้วย เพราะนั้นหมายถงึสมรรถนะที่ดขีึ้นของเขาที่จะส่งผลต่อการท าให้องคก์รประสบความส าเรจ็ในด้านธรุกจิ 

 4. Communicate the consequences of non-performance คือ ในขั้นตอนนี้ เป็นเร่ืองที่ล าบากใจมากส าหรับ

ผู้บริหารและผู้ร่วมงานที่จะต้องสื่อสารให้เหน็ถึงผลที่เกดิขึ้นหลังจากมีการโค้ชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ร่วมงานจะต้องมี

ความกระจ่างชัดในเร่ืองนี้ เป็นอย่างมากเพ่ือตนเองและองคก์รที่ตนปฏบิตังิานอยู่ 

 5. Set a follow-up plan ในขั้นตอนสดุท้ายคือ การให้ผู้ร่วมงานหรือลูกน้องเขียนก าหนดการและปฏทินิที่จะ

เกดิขึ้นหลังจากรับการโค้ชเป็นที่เรียบร้อยแล้วถงึสิ่งที่เขาคาดหวังหรือต้องการ รวมทั้งสิ่งที่เขาสามารถอธบิายได้ถึงสิ่งที่เขา

รู้สกึถงึการเปล่ียนไปของเขาด้วย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้น ารูปแบบการโค้ชทั้ง 5 ขั้นตอนตามที่ Dennis Snow and Teri Yanovitch ได้เขียนไว้เรื่อง 

Unleashing Excellence (2010) มาผสมผสานเข้ากบัรปูแบบการโค้ชแบบ GROW และ PPCE เพ่ือสร้างรูปแบบการโค้ช 

(Coaching) ตามวัตถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว้ในงานวิจัยนี้  

 

วิธีการด าเนินการวิจยั และสถานท่ีท าการทดลอง/เก็บขอ้มูล 

 รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบ R & D ประชากรและกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยนี้  ก าหนด 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มที่จะ

เป็นต้นแบบ กบัคนที่จะถูกโค้ช โดยมเีงื่อนไขว่า   

 1. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี จ านวน 1 คน ได้มาด้วยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยการก าหนดคุณสมบตัิของกลุ่มตวัอย่างดงันี้   

   - เป็นอาจารย์ที่สงักดัอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี  

   - เป็นอาจารย์ที่มคีวามโดดเด่นด้านการบริหารวิชาการ ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

   - เป็นอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี  

   - เป็นอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภมูศิาสตร์ภาคใต้ 

 2. กลุ่มตวัอย่างที่เป็นคนที่จะถูกโค้ช คอื อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี จ านวน 1 คน ได้มาด้วยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมคีุณสมบตั ิคอื ต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานีและมี

ความเตม็ใจที่จะถูกโค้ช 

 3. กลุ่มตัวอย่างในการประเมินรูปแบบการโค้ช คือ อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูกต็ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

จ านวน 100 คน ได้มาด้วยวิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample)  

 4. วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การเกบ็ข้อมูลในการวิจัยในคร้ังนี้  ผู้วิจัยจะเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสงัเกต แบบสมัภาษณ์ และการจดบันทกึ 

แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ และสร้างรปูแบบการ Coaching หลังจากนั้นน าไปให้กลุ่มตวัอย่างที่เป็นต้นแบบของ Coaching 

Model ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบการ Coaching โดยอาศัยแบบประเมินและผู้ที่จะประเมินเป็นกลุ่ม

ตวัอย่างในการประเมนิรปูแบบการโค้ช ใช้วิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) จ านวน 100 คน ที่เป็นอาจารย์

สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

     5. วิธกีารตรวจสอบเคร่ืองมอืและการหาคุณภาพเคร่ืองมอื 
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 วิธีการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสังเกต แบบสัมภาษณ์  แบบจดบันทึก และแบบ

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการโค้ช หลังจากนั้นน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

(IOC) ทั้งหมด แล้วน าผลที่ได้กลับมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรงุเคร่ืองมอืให้มคีวามสมบูรณท์ี่สดุ ดงันี้  

 5.1 การสมัภาษณ ์กระท า 2 คร้ัง ทั้งแบบไม่มโีครงสร้างและแบบกึ่งโครงสร้าง  

 5.2 การสงัเกต ผู้วิจัยน าแบบสงัเกตที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญประเมนิแล้วมาเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างต้นแบบ 

 5.3 การจดบันทึก ในการสงัเกตและสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างผู้วิจัยได้สร้างแบบการจดบันทึก และท าการ

บันทึกข้อมูลพร้อมทั้งมีการบันทึกเสียง เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างจึงน าผลที่

ได้มาเขยีนเชิงพรรณนา 

 5.4 แบบประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการโค้ช เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลครบถ้วนและสร้างรูปแบบการโค้ชเสรจ็

เรียบร้อยแล้วจะน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอกีคร้ังก่อนที่จะน าแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการโค้ชที่ได้ใน

คร้ังนี้ ไปให้กลุ่มตวัอย่างในการประเมินรูปแบบการโค้ชจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภมูิศาสตร์ภาคใต้ทั้ ง 5 แห่ง ซึ่งได้มา

ด้วยวิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) จ านวน 100 คน หลังจากนั้นน าแบบประเมินที่ได้กลับมาวิเคราะห์หา

ค่า X แล้วน าผลที่ได้มาเขยีนเชิงพรรณนา 

 

ผลการวิจยั 

 จากการวิจัยพบว่า ได้รปูแบบการโค้ชที่เรียกว่า PTVCA ซึ่งประกอบด้วย 

 1. Prepare (P) หมายถงึ การเตรียมการ ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละวางแผนการโค้ช 

 2. Time (T) หมายถงึ ระยะเวลาการโค้ช ต้องต่อเนื่องและมทีศันะทางบวก 

 3. Viewpoint (V) หมายถงึ ทศันะและพฤตกิรรมที่เกดิแก่ผู้ถูกโค้ช  

 4. Communicate (C) หมายถงึ การสื่อสารระหว่างผู้ท าหน้าที่โค้ชและผู้ถูกโค้ช 

 5. Assessment (A) หมายถงึ การประเมนิผลการโค้ชที่สร้างสรรค ์

หลังจากที่ได้รปูแบบการโค้ชที่เรียกว่า PTVCA แล้ว ผู้วิจัยได้น าไปประเมินความน่าเชื่อถือและความเหมาะสม

ของรปูแบบจากกลุ่มตวัอย่างในการประเมนิรปูแบบการโค้ชใช้วิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sample) จ านวน 100 

คน ที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกต็ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้แบบประเมินระดับความเหมาะสม 5 ระดับ 

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และเขยีนอธบิายอธบิายเชิงพรรณนา (Descriptive) อกีครั้งหนึ่ง (บุญชม ศรี

สะอาด, 2535: 162) พบว่า 

 

ตวัอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดงันี้  

ประเดน็ค าถาม มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

1. รปูแบบการโค้ชที่ได้ จัดล าดับจากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 

5 ได้เหมาะสม 

82 

(82) 

18 

(18) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2. รปูแบบการโค้ชมีความเหมาะสม 90 

(90) 

10 

(10) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3. รปูแบบการโค้ชที่ได้มีความเป็นไปได้ในการใช้จริง 87 

(87) 

13 

(13) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4. รูปแบบการโค้ชในคร้ังนี้ สามารถน าไปเป็นตัวอย่างให้แก่

หน่วยงานอื่นๆ ได้ 

80 

(80) 

9 

(9) 

8 

(8) 

2 

(2) 

1 

(1) 

 

 จากตวัอย่างผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถหาค่าเฉล่ีย ดงันี้  
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 1. รูปแบบการโค้ชที่ได้ จัดล าดับจากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 5 ได้เหมาะสม ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ 4.82 

หมายถงึรปูแบบการโค้ชที่จัดล าดบัจากขั้นตอนที่ 1 ถงึขั้นตอนที่ 5 ในคร้ังนี้มคีวามเหมาะสมอยู่ระดบัคุณภาพดมีาก 

 2. รปูแบบการโค้ชมคีวามเหมาะสม ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั 4.80 หมายถงึรปูแบบการโค้ชที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นในคร้ัง

นี้มคีวามเหมาะสม อยู่ระดบัคุณภาพดมีาก 

 3. รปูแบบการโค้ชที่ได้มคีวามเป็นไปได้ในการใช้จริง ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ 4.87 หมายถึงรูปแบบการโค้ชที่ได้มี

ความเป็นไปได้ในการใช้จริง อยู่ระดบัคุณภาพดมีาก 

 4. รูปแบบการโค้ชในครั้งนี้ สามารถน าไปเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่ นๆ ได้ ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ 4.65 

หมายถงึรปูแบบการโค้ชในครั้งนี้สามารถน าไปเป็นตวัอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้ อยู่ระดบัคุณภาพดมีาก 

 

อภิปรายผล 

ในการอภิปรายผลผู้วิจัยขออภิปรายเป็นทลีะขั้นตอนตามรปูแบบการโค้ชที่ศึกษาได้ในคร้ังนี้  ดงันี้  

ขั้นตอนที่ 1 Preparing (P) ในขั้นตอนนี้ สอดคล้องกบัส านักงาน ก.พ. (2558: 29) ที่กล่าวว่าขั้นตอนการโค้ช

ต้องเริ่มจากการเตรียมตวั แต่สิ่งหนึ่งที่ต่างไปจากรปูแบบการโค้ชของส านักงาน ก.พ. คือ รูปแบบการโค้ชของผู้วิจัยจะจัด

ขั้นตอนการเตรียมการหรือการเตรียมตัวไว้เป็นขั้นตอนแรก ซึ่งถือเป็นขั้นตอนส าคัญที่ประกอบด้วย 1) เตรียมการ 2) 

ก าหนดวัตถุประสงค์และชี้ แจงวัตถุประสงค์ให้แก่ผู้ ถูกโค้ช และ 3) วางแผนการโค้ช ขณะเดียวกันรูปแบบการโค้ชของ

ผู้ วิจัยในขั้นตอนแรกนี้ ยังสอดคล้องกับ โจเอล เอ การ์ฟินเกอร์ (Joel A. Garfinkle) ได้เขียนในเรื่อง 7-Step 

Customized Executive Coaching Model Structured Methodology and Approach  (2014, http://www.gar 

finkleexecutivecoaching.com/ec_process/) ซึ่งเป็นข้อเขียนการ Coaching ด้านธุรกิจ คือ ขั้นแรกต้องมีการสร้าง

ข้อตกลงการโค้ชร่วมกนั ซึ่งข้อตกลงในที่นี้ กค็ือ วัตถุประสงค์ในการโค้ชและผู้ท าหน้าที่โค้ชต้องชี้ แจงข้อตกลงนั้นให้แก่ผู้

ถูกโค้ชให้เข้าใจกระจ่างชัด  

ขั้นตอนที่ 2 Timing (T) ในขั้นตอนนี้คอืระยะเวลาในการโค้ชต้องมคีวามต่อเนื่อง ที่ประกอบด้วย 1) ระยะเวลา

การโค้ช 2) ความต่อเนื่องในการโค้ช และ 3) ทศันะในทางบวกทั้งของผู้ท าหน้าที่โค้ชและผู้ถูกโค้ช ซึ่งในขั้นตอนที่สองนี้

ตรงกนักบัของ ณัฐภัส ชินกิ่ง (2557. http://www2.diw.go.th/HRMC/knowledge/COACHING.pdf) ได้กล่าวไว้ว่า 

รปูแบบหรือวิธกีารโค้ชในขั้นตอนที่สองต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยเงื่อนของเวลาที่จะส่งผลต่อการโค้ชนั้นๆ ให้ประสบ

ความส าเรจ็ด้วย 

ขั้นตอนที่ 3 Viewpoint (V) ทัศนะของผู้ ถูกโค้ช ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมของผู้ ถูกโค้ชหลังได้รับทราบ

วัตถุประสงค ์และ 2) สมรรถนะที่จะเกดิขึ้น ในขั้นตอนที่สามนี้ จากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกบัแนวคิดรูปแบบการโค้ช

ของ เดนนิส สโนว์ และ เทอร่ี ยาโนวิซ (Dennis Snow and Teri Yanovitch) เรื่อง Unleashing Excellence (2010) ที่

กล่าวไว้ว่า ขั้นตอนที่สามผู้ร่วมงานยอมรับการถูกโค้ชเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตน ด้วยกฎระเบียบที่ต้องท าตามที่

องคก์รก ากบัไว้ เพราะนั่นหมายถงึสมรรถนะที่ดขีึ้นของเขาที่จะส่งผลต่อการท าให้องคก์รประสบความส าเรจ็ในด้านธรุกจิ  

ขั้นตอนที่ 4 Communication (C) ในขั้นตอนนี้ เป็นการสื่อสารระหว่างผู้โค้ชกบัผู้ ถูกโค้ช ในลักษณะของ Two – 

way communication สอดคล้องกบั เดนนิส สโนว์ และ เทอร่ี ยาโนวิซ (Dennis Snow and Teri Yanovitch) ได้เขียนไว้

ในเรื่ อง 5-Step Coaching Process for Customer Service Issues (2009) (2014, 

http://www.unleashingexcellence.com /pdf_figures) ที่ได้กล่าวไว้ว่าขั้นตอนที่สี่ คือ Communicate the consequences 

of non-performance เป็นการแสดงให้เหน็ถงึผลที่เกดิขึ้นหลังจากที่มกีารโค้ชแล้วแต่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

เพ่ือที่ผู้โค้ชและผู้ถูกโค้ชจะได้น าผลกลับไปปรับปรงุแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกบั โจเอล เอ การ์ฟินเกอร์ (Joel 

A. Garfinkle) เขียนในเรื่อง 7-Step Customized Executive Coaching Model Structured Methodology and 

Approach (2014, http://www. garfinkleex ecutivecoaching.com/ec_process/) ที่กล่าวว่าการสื่อสารเป็นหัวใจ

ส าคัญของการที่จะท าให้การโค้ชในคร้ังนั้น ๆ ประสบความส าเรจ็หรือล้มเหลว ดังนั้นขั้นตอนที่สี่ที่ผู้วิจัยจัดล าดับไว้จึง

นับว่าวางไว้ได้อย่างเหมาะสม 
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ขั้นตอนที่ 5 Assessment (A) ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย 1) การประเมินผลการโค้ชที่สร้างสรรค์ 2) 

ประสทิธภิาพที่เกดิหลังผลการประเมิน และ 3) พฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของผู้ถูกโค้ชหลังการโค้ชและ

เป็นพฤตกิรรมที่เป็นประโยชน์แก่องคก์ร (ประสทิธผิล) ในขั้นตอนนี้พบว่าสอดคล้องกบังานของ ธญัพร ชื่นกล่ิน (2553) 

ที่กล่าวไว้ว่า ระยะสดุท้ายของการโค้ชคอื การประเมินผลการโค้ช (Evaluating Phase: E) นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกบังาน

ของ Adecco better work, better life (2015, http://www.adecco.co.th/employers/adecco-thought-

leadershipdetail. aspx?id=307&c=4) ที่กล่าวไว้ว่า การประเมนิผลนั้นอาจท าได้ด้วยวิธกีารพูดคุยเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบ

ที่ต้องการได้ ไม่จ าเป็นต้องมีแบบประเมินที่เป็นแบบแผนมากนัก ทั้งนี้  เพ่ือให้ผู้ถูกโค้ชได้รู้สกึผ่อนคลายหลังจากที่ผ่าน

การโค้ชมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

สรุปผลการศึกษา 

 เพราะฉะนั้นจะเหน็ว่า รปูแบบการโค้ช (Coaching) ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานีที่ผู้วิจัยพัฒนา

ขึ้นมาครั้งนี้  จึงมีลักษณะที่อาจคล้ายกับรูปแบบการโค้ชในแวดวงธุรกจิอยู่บ้าง แต่กม็ีลักษณะเฉพาะที่ต่างออกไป คือ มี

การจัดล าดับขั้นตอนในการโค้ช รายละเอยีดในแต่ละขั้นตอน และรูปแบบการโค้ชที่สามารถกล่าวได้ว่ายังไม่เหมือนใคร 

ขณะเดยีวกนักส็อดคล้องกบัสิ่งที่ พส ุเดชะรินทร์ (2558, http://library.acc.chula.ac.th/) กล่าวไว้ในลักษณะของผู้น าที่

แตกต่างว่า ผู้น าประเภทที่ ผู้วิจัยสร้างรูปแบบขึ้ นมาในคร้ังนี้  เป็นผู้น าประเภท Coaching เน้นการพัฒนาคนที่เป็น

ผู้ใต้บงัคบับญัชา เป้าหมายของผู้น าประเภทนี้อยู่ที่การพัฒนาบุคลากรเป็นส าคัญ สรุปได้ว่า รูปแบบการโค้ช (Coaching) 

ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ นับได้ว่ามีความเหมาะสมและสามารถน าไปใช้ได้จริง ซึ่งอาจเป็น

รูปแบบการโค้ชรูปแบบแรกในแวดวงการศึกษาและจะยังประโยชน์แก่คณาจารย์ทางด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ ที่

สามารถน ารปูแบบนี้ ไปปรับใช้แก่หน่วยงานของท่านได้ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบันน้ีกระแสการสร้างสรรค์ศลิปะร่วมสมัยทั้งของไทยและนานาชาติ ล้วนแล้วมีกระบวนการสร้างสรรค์ที่หลากหลายรปูแบบหรือ

รปูธรรมแตกต่างกนั ดังเหน็ได้จากประเภทผลงานทศันศลิป์ ได้แก่จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม และศิลปะสื่อประสม เป็นอาท ิต่างกม็ี

กระบวนสร้างสรรค์ที่ปรากฏถึงการเปล่ียนแปลงออกไปจากขนบนิยมเดิมๆ ที่สบืเน่ืองกันมาอย่างมากมาย นับว่าเป็นการพัฒนาแสดงให้เหน็

ก้าวหน้าออกไปในแทบทุกมิติ ได้แก่ มิติทางรปูแบบ ทางเนื้อหา และทางกลวิธ ีตลอดจนเคร่ืองมือส าหรับการสื่อสารการสร้างสรรค์ศลิปะนั้นๆ 

แต่อย่างไรกต็ามคุณค่าทางศลิปะ หรือคุณค่าทางความงาม ที่เรียกว่า “คุณค่าทางสนุทรียภาพ” ในองค์ประกอบของศิลปะกย็ังคงเป็นแก่นสาร

ที่ส าคัญที่สดุส าหรับกระบวนการสร้างสรรค์และแสดงให้เหน็ถึงระดับผลสมัฤทธิ์ของศิลปะอยู่เสมอ ทั้งน้ีสามารถพิจารณาได้อย่างดีที่สดุจาก

จุดมุ่งหมายอนัเป็นเจตนาในการสร้างสรรค์ศลิปะที่ศลิปินก าหนดขึ้น โดยทั่วไปแล้วในการสร้างสรรค์ศิลปะ สามารถจ าแนกแบ่งได้ออกเป็น 3 

ประเภทด้วยกนัดังน้ีประเภทที่ 1 “ศลิปะเป็นภาษาแห่งความงาม”เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ผลงานที่น าเสนอความงามหรือ

สนุทรียภาพทางรูปทรงเป็นส าคัญ (Formalism), ประเภทที่ 2 “ศิลปะเป็นภาษาแห่งอารมณ์ ความรู้สกึ”เป็นศิลปะที่มีจุดมุ่งหมายในการ

สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นการแสดงออกของ“เป็นภาษาแห่งอารมณ์ ความรู้สกึ”สะเทอืนใจเป็นคุณค่าส าคัญสดุ(Expressivism) และประเภทที่ 3 

“ศลิปะเป็นภาษาแห่งความคิด หรือภาษาแห่งความหมาย”เป็นศลิปะที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์เพ่ือให้ผลงานศลิปะเป็นเคร่ืองมือในการ

สื่อสาร ที่ เป็นเร่ืองราว เกี่ยวกับชีวิต สังคม และโลก เพ่ือยกระดับจิตใจ และสังคมให้สูงส่งดีขึ้ น โดยเน้นคุณค่าส าคัญอยู่ที่ความคิด

(Instrumentalism) 

 ในการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research Project) การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์; ชุด ภพ-ภมูิของนามรูป (The 

creation of Visual Arts Poetry; Bhava-Bhumi of Namarupa)ดังกล่าวนี้ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายการสร้างสรรค์ศิลปะอัน

เป็นเจตนาที่ส าคัญอยู่ 2 ประการโดยบูรณาการผสมผสานประยุกต์เข้าด้วยกันได้แก่ แนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือสื่อสารว่า “ศิลปะเป็น

ภาษาแห่งความงาม” กบั “ศลิปะเป็นภาษาแห่งความคิด หรือภาษาแห่งความหมาย” 

 ในการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์ (The creation of Visual Arts Poetry) ชุดนี้  ได้ก าหนดให้มีรูปแบบหรือส่วนที่เป็น

รูปธรรม (Form): ที่แสดงกระบวนการทดลองสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะรูปแบบใหม่ขึ้ น ด้วยการน าศิลปะจากสองประเภท ที่มีทั้ง

คุณลักษณะคล้ายกนัและแตกต่างกนั ตลอดจนมีความสมัพันธก์นัพอสมควร มาบูรณาการประยุกต์แทรกเข้าด้วยกนัให้เกดิเอกภาพที่เหมาะสม

และลงตัวมากที่สดุ อย่างแรกกค็ือวิจิตรศิลป์ (Fine Art) ประเภททศันศิลป์ (Visual Arts) ได้แก่ จิตรกรรม (Painting) วาดเส้น (Drawing) 

และอย่างหลังคือวิจิตรศิลป์ (Fine Art) ประเภทกวีนิพนธ์ (Poetry) ได้แก่ ประเภทโคลง กลอนสภุาพ แม้ว่าทั้งสองล้วนมีรูปธรรม ที่ต้อง

มองเห็นรับรู้ดูได้ด้วยตาเป็นส าคัญเหมือนกันกต็าม แต่ทว่าในทางกลับกันแล้ว ต่างกม็ีสุนทรียธาตุ หรือสุนทรียภาษา ที่สื่อให้รับรู้ดูเห็นถึง 

รูปแบบ ความหมาย และความเข้าใจ รวมทั้งความรู้สกึที่ผิดแผกกัน เพราะว่าประเภททศันศิลป์ (Visual Arts) นั้น ใช้ภาษาทศันธาตุ ได้แก่ 

จุด เส้น ส ีแสง เงาและที่ว่าง สื่อแสดงถึงคุณค่าทางสนุทรียภาพทางศิลปะส่วนประเภทกวีนิพนธ์ (Poetry) ใช้ภาษาแห่งถ้อยค า ส านวนโวหาร 

การแปลความหมาย ความเข้าใจในสญัลักษณ์ (ผ่านตัวอกัษร) ต่างๆ ที่ผูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกนัเป็นประโยคอธบิายข้อความต่างๆ เพ่ือสื่อแสดง

ถึงคุณค่าทางสนุทรียภาพทางศลิปะหรือ “รส”แห่งกวีนิพนธต์ามหลักอลังการศาสตร์ 

ในการสร้างสรรค์งานทศันศลิป์กวีทรรศน์ (The creation of Visual Arts Poetry) ชุดน้ี นอกจากเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ที่แสดง

ให้เหน็ถึงการบูรณาเข้าด้วยกันระหว่าง ทศันศิลป์ (Visual Arts) กับกวีนิพนธ์ (Poetry) อย่างมีเอกภาพแล้ว ยังเป็นเคร่ืองประจักษ์ชัดว่า

“ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิด หรือภาษาแห่งความหมาย” กับ “ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม” สามารถน ามาการบูรณาการผสมผสานกัน 

เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือหรือพาหะแห่งความคิดที่บัญญัติขึ้ น (Concept) เป็นส าคัญ จนกลายเป็นการพัฒนาและเช่ือมโยงต่อยอดเกิด

ความก้าวหน้าการสร้างสรรค์ศลิปะ ให้แปลกใหม่อย่างมีคุณค่าทางสนุทรียภาพและมีอตัลักษณ์ที่พิเศษเฉพาะตัวออกไป 

 ส าหรับส่วนนามธรรมหรือเนื้ อหา (content) ผู้ วิจัยสร้างสรรค์ให้ความส าคัญพิเศษ ต่อความหมายและหัวข้อธรรมะใน

พระพุทธศาสนา ตามหลักของ “พุทธธรรม” สอนให้มองเหน็สิ่งทั้งหลายอยู่ในรูปของส่วนประกอบต่างๆ ที่มาประชุมกันเข้า โดยตัวตนแท้ๆ

ของสิ่งทั้งหลายน้ันหามีไม่ เมื่อแยกส่วนต่างๆ ที่มาประกอบกันเข้าน้ันออกไปหมดก็จะไม่พบตัวตนของสิ่งน้ันเหลืออยู่เลย แต่ทว่าให้
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ความส าคัญพิเศษต่อความเกี่ยวข้องเร่ืองชีวิต โดยเฉพาะในด้านจิตใจหรือธาตุรู้  การแสดงส่วนประกอบต่างๆ จึงต้องครอบคลุม ทั้งวัตถุและ

จิตใจ หรือทั้งรปูธรรมและนามธรรมเป็นการแบ่งอย่างกว้างๆ ว่า “นามและรปู” หรือนามธรรม กับรูปธรรม ได้แก่ นามคือ จิต เจตสกิ กับรูป 

คือ รูปธรรม หรือรูปขันธ์ แต่กระนั้นกด็ีส่วนนามนั้น ยังแบ่งได้แยกย่อยอีกคือ จิตะวิญญาณขันธ์ เจตสกิ เวทนาขันธ์ สญัญาขันธ์ และสงัขาร

ขันธ ์เป็นต้น นอกจากเรื่อง “นามรปู” แล้ว ผู้วิจัยสร้างสรรค์มีความสนใจศึกษาเป็นพิเศษเกี่ยวกับ “ภพ-ภมูิ” ที่มีปรากฏในพุทธธรรมอย่าง

ส าคัญยิ่ง ได้แก่“ภพ” หมายถึงโลกเป็นที่อยู่ของสตัว์ ภาวะชีวิตของสตัว์มี 3 คือ กามภพ, รปูภพ และอรปูภพ (เทยีบเท่าคติภมูิ) หรือเรียกว่า 

ไตรภมูิ หมายถึงโลกยีภมูิทั้งสามนั่นเอง  

 ดังนั้น สมัฤทธผิลของการสร้างสรรค์งานทศันศลิป์กวีทรรศน์ (The creation of Visual Arts Poetry) ชุดนี้  มีจ านวนผลงานวาดเส้น

ดินสอด า, ดินสอส,ี ปากกาเคมี, ผสมผสานงานจิตรกรรมกลวิธ ีสอีะครายลิก, สนี า้มัน, สพีาสเทลชนิดน า้มัน ทั้งหมด 8 - 10 ภาพ ทั้งหมดนี้

บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในส่วนรูปแบบ (Form) และเนื้ อหา (Content) ตลอดจนกลวิธี (Technique) เป็นเคร่ืองยืนยันถึงนวัตกรรมการ

สร้างสรรค์ศิลปะ ที่ส าแดงอัตลักษณ์ เฉพาะตนได้อย่างเป็นรูปธรรมปรากฏขึ้ นมาอย่างชัดเจน ในการนี้ สามารถวิเคราะห์สรุปผลส าเรจ็และ

ขั้นตอนการปฏบิัติงานสร้างสรรค์ได้ ดังนี้  โดยมีการแต่งบทร้อยกรองเป็นกวีนิพนธข์ึ้นก่อนแล้วจึงค่อยๆ พัฒนารูปแบบ เนื้ อหา ของกลอนนั้น

ให้ลงตัวเป็นบทกวีนิพนธ์ตามล าดับต่อไป ทั้งนี้ ก็อาศัยการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นผสมผสานงานจิตรกรรม ให้เกิดเป็นภาพแบบร่าง 

(Sketch) และพัฒนาขึ้ นเป็นผลงานขยายจริงขึ้ นตามล าดับ มีคุณค่ารูปแบบภาพสัญลักษณ์ เนื้ อหาเร่ืองราว ให้สอดคล้องคล้อยตามและ

เช่ือมโยง เข้ากับความคิดเป็นความบันดาลใจในการแต่งบทกวีนิพนธ์ จนสามารถน ามาสร้างสรรค์ศิลปะ แบบบูรณาการร่วมกันขึ้นใหม่ โดย

การเขียนบทกวีนิพนธน์ั้นเป็นลักษณะตัวอกัษรวิจิตร หรือตัวอาลักษณ์อนัเป็นรปูแบบเฉพาะตัว ผสานกลมกลืนกนัอย่างเป็นเอกภาพ  

 

ค าส าคญั: การสร้างสรรค์งานทศันศลิป์กวีทรรศน์  ภพหมายถึง ภพ 3 (ภาวะชีวิตของสตัว์, โลกเป็นที่อยู่ของสตัว์)  ภมูิหมายถึง ภมูิ 4 (ช้ัน

แห่งจิต, ระดับจิตใจ, ระดับชีวิต) 

 

Abstract 

Nowadays, the contemporary art created movement of the world has various styles for instance; painting, printed making, 

sculpture, mixed media, and etc. Each genre has developed its making process from the previous day which effects the change in 

almost every aspect such as form, content, procedure, and medium. However, the aesthetic value of the art is strongly concerned with 

art composition; the outcome of the completed piece is always revealed the level of achievement which determined the purpose of 

creator. Generally, art production can be categorized into three types. Firstly; formalism, art is the language of beauty. The purpose of 

this type emphasizes on compositional elements of making process. Secondly, expressivism-an artistic style of critical emotion and 

feeling such as depression; an artist wants to depict about subjective emotions which arouse inside. Finally, art is a language of 

thoughtfulness or meaning. The purpose of this genre is for being a communication tool which presents a story of way of life, society, 

and the world. In addition, the artist intends to elevate mind and society by focusing on the core values of the idea. This type is called 

instrumentalism. 

  For this creative research project - visual art poetry creation in the series of Bhava-Bhumi of Namrupa has two objectives which 

are intercommunicated art integration and adaptation of art as a language of beauty and interpretation. In the creative procedure, form 

is acted as an innovation of a new art style by combining both two related art genres which have similarly and differentially 

characteristics. The new established type reveals perfect proportion and unity. Although the concrete form of both visual art using 

painting and drawing and poetry using Thai octameter poem-Klansupap have to be view by vision, they have different aesthetic 

element because of their diverse elements; visual art elements are point, line, colour, tone, shade, shadow, and space while poetry 

language element are word, phraseology, interpretation, and understanding letter symbolism. The poetry elements are put together into 

a sentence in order to present aesthetic value of art or taste of poetry by relied on literature rules. Despite the unity of the art work, it 

also indicated that art is the language of thoughtfulness or denotation and the language of beauty that can be integrated to create new 

art genre with aesthetic values and an identity.  

  In part of content, the meaning and Buddhism morality are the main topic of creation because Dharma teaches to see 

thing in term of components with compounded parts. The mere existence of the thing is nothing so that mind is focused as the most 

important part of life. The various components symbols are denoted both material and mind, on the other hand concrete and abstract 

are called name and form for example name as a mental and matter as a concrete or Skandhas. The substitutes of name are Chita-

mind, Vinnana Skandhas-consciousness, Vedana Skandhas-sensation, Sanna Skandhas-perception, Sankhara Skandhas-mental 

formation, and so on. In addition, this creative research has particular studied about “Bhava-Bhumi” in Buddhist morality with 
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included Bhava (the continuity of life and death) -place where organism is living. The living organism condition has three states 

named Tri-Bhumi (three stages) which are Khamma Bhumi, Rupa (form) Bhumi, and Arupa Bhumi.  

The result of this project is achieved perfectly as in the objective. There are totally 8 - 10 paintings using pencil, color, 

and marker drawing; acrylic; oil; and oil pastel as mediums. The new style of creative art innovation is successfully confirmed and 

revealed the unity of the art work in a combination of form, content, along with technique. Additionally, the new unique style is 

working as an obvious artist identity. In conclusion, the achievement analysis and working process can be described as the following; 

first, the verse poetry is composed then gradually develops a style that fits the content of the poem. Next, in visual art part begins 

with sketching the idea of form and content using drawing and painting techniques then improve the sketch to an actual decision size 

painting. In the poetry part, fine characters and singular form of scribes are mixed and become oneness. The completed paintings of 

visual arts poetry; Bhava-Bhumi of Namarupa are revealed the unity of visual element of visual art that perfectly blend with the 

poetry language element and content. 

 

Keywords: The creation of Visual Arts Poetry, Existence; sphere, Planes of Consciousness; planes of existence; degrees of spiritual 

Development 

 

บทน า 

 ความส าคญัและความเป็นมาของการวิจยัการสรา้งสรรคง์านทศันศิลป์กวีทรรศน ์

การวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research Project) หัวข้อเรื่องทศันศิลป์กวีทรรศน์; ชุด ภพ-ภมูิของนามรูป

นี้  ผู้วิจัยสร้างสรรค์ มีที่มาของการวิจัยแบบสร้างสรรค์ ในเบื้ องต้น ๒ ประเดน็ ที่ความส าคัญอย่างย่ิง ต่อการวิจัยแบบ

สร้างสรรคโ์ครงการดงักล่าวนี้   

 ประการท่ี 1 เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์ที่ได้ตั้งวัตถุประสงค์ เพ่ือการท างานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ 

อย่างต่อเนื่องจากที่ได้เคยท างานวิจัยแบบสร้างสรรค์ชุด “ทศันศิลป์กวีทรรศน์” ในปี พ.ศ.2554 ผ่านมาแล้วโดยน าเอา

รูปแบบและเนื้ อหา แนวความคิด ของการสร้างสรรค์ทศันศิลป์ชุดดังกล่าวมาเ ป็นความคิด ความบันดาลใจ เพ่ือพัฒนา

กระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ให้เกิดการเปล่ียนแปลง ก้าวหน้าออกไปทั้งในส่วนรูปแบบ และเนื้ อหา 

แนวความคดิ ซึ่งประกอบด้วย งานทศันศิลป์ กบังานกวีนิพนธ ์(วรรณศิลป์) ประยุกตเ์ข้ากนัเหมอืนเดมิ 

 ประการท่ี 2 หลังจากที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์ ได้ผ่านประสบการณ์การวิจัยแบบสร้างสรรค์ “ทัศนศิลป์

กวีทรรศน์” ในโครงการฯที่ผ่านมาดังกล่าวแล้ว สามารถสรุปชัดเจนว่าการมีเนื้ อหา แนวคิด ที่มากมายหลากหลาย ต่อ

รูปแบบ แนวคิดของกระบวนการสร้างสรรค์นั้น มีรูปแบบ และเนื้ อหา แนวคิดที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะมีท่วงท านองใน

เดยีวกนักต็าม แต่ทว่ายังไม่สามารถแสดงพลังของรูปแบบเนื้ อหา แนวคิดทางทศันศิลป์และกวีทรรศน์อย่างเป็นเอกภาพ 

(Unity) เท่าที่ควร  

ที่กล่าวมาทั้ง 2 ประเดน็ จึงท าให้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ แลเห็นแนวทางของกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์งาน

ทศันศิลป์กวีทรรศน์ ในกระบวนแบบที่พัฒนาในรูปแบบ และเนื้ อหา แนวคิด ก้าวออกมาจากเดิมๆ ไปสู่กระบวนในการ

แสดงคุณค่าทางความคิด และ ความงาม (Aesthetical) ของศิลปะประเภททศันศิลป์ (Visual Arts) โดยเฉพาะผลงาน

ลักษณะวาดเส้น (Drawing) ผสมผสาน จิตรกรรม (Painting) ที่เกดิขึ้นจากการรับรู้ เสพสมัผสัทางตาเป็นส าคญั 

โดยน าเอาศิลปะประเภทโสตศิลป์ ได้แก่ วรรณศิลป์ (Literature) ประเภทกวีนิพนธ ์(Poetry) ที่เป็นร้อยกรอง 

อันเกิดขึ้นจากกรอบของกลวิธีที่มีฉันทลักษณ์ อาทิเช่น กาพย์ กลอน เท่านั้น มาประสานให้สัมพันธ์ แต่ได้ก าหนด ให้

รปูแบบเนื้อหา และแนวคิด ของบทกวีนิพนธ ์มีส่วนส่งเสริมให้ผลงาน “ทศันศิลป์” มีความประจักษ์ชัดที่โดดเด่นส าคัญ

ที่สดุขององคป์ระกอบการสร้างสรรค ์และการน าเสนอ กล่าวโดยสรปุกค็อื ก าหนด“ทศันศิลป์เป็นหลัก ส่วนกวีนิพนธเ์ป็น

รอง” นั่นเอง 

อย่างไรกต็าม ผู้วิจัยสร้างสรรค์ จึงได้ทดลองปรับแนวคิดหรือเปล่ียนกรอบความคิดเดิมๆ เพ่ือขจัดความพร่า

มวัและกระจัดกระจายของรปูแบบ เนื้อหา ในผลงานที่ผ่านมา ให้ปรากฏเป็นภาพลักษณท์ี่ส  าแดงพลังอย่างคมชัด นั่นกค็ือ 

สามารถก าหนด รปูแบบ เนื้อหา แนวคดิ ส าหรับการวิจัยแบบสร้างสรรค ์ในเร่ืองนี้อย่างชัดแจ้งที่สดุ จึงท าให้การวิจัยแบบ
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สร้างสรรค์ สามารถด าเนินออกไปปรากฏผลงานศิลปะ อย่างเป็นรูปธรรมตามจุดมุ่งหมายที่ก  าหนดหมายอย่างสมบูรณ ์

เพราะได้พิจารณา เกี่ยวกับ เนื้ อหา แนวคิด ที่มีความหลากหลาย ในการสร้างสรรค์ผลงาน ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุด 

“ทศันศิลป์กวีทรรศน์” ในปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา อาทเิช่น เหตุการณ์ทางสิ่งแวดล้อม ทางสงัคม การเมือง ความขัดแย้ง

และสงคราม ตลอดจนเกี่ยวกบัการสะท้อนถึงอทิธพิลเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิตคนเรา รวมทั้งหลักธรรมะในพระพุทธศาสนา 

เป็นต้น 

แต่เมื่อน ามาพิจารณาโดยรอบคอบแล้ว ปรากฏว่าผู้ วิจัยสร้างสรรค์ ได้ให้น ้าหนักความส าคัญต่อทัศนคต ิ

แนวคิด ความเห็น ลงไปสู่หลักธรรมะ ในพระพุทธศาสนาเป็นล าดับต้นๆสูงสุด เพราะอรรถประโยชน์ ของ

พระพุทธศาสนานั้น ครอบคลุมความเจริญงอกงาม ทั้งร่างกายและจิตใจของคนเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สดุต่อวิถีชีวิต

คนเรายิ่งนัก การวิจัยสร้างสรรค์จึงได้ก าหนดกรอบความคิด ของโครงการวิจัยแบบสร้างสรรค์ครั้งนี้  ในหัวข้อเรื่อง 

ทศันศิลป์กวีทรรศน์คร้ังนี้  มุ่งแนวความคดิเนื้อหาลงไปสู่ สภาวะแห่งภพ-ภมู ิของนามรปู สามารถอรรถาธิบาย

แสดงประเดน็ต่างๆเป็นล าดบัได้ ดงันี้  

 1. น าเสนอมคีวามรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบัพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักธรรมะหรือเรียกให้ชัดแจ้งว่า 

“พุทธธรรม” เป็นส าคญั 

 2. น าเสนอความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ ที่มุ่งประเดน็ลงที่ ความหมายประเภท รูปแบบ และ

ลักษณะจ าเพาะของศิลปะ คือศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดหรือความหมาย (Instrumentalism) กบัศิลปะเป็นภาษาแห่ง

ความงาม (Formalism) ที่ผู้วิจัยสร้างสรรค์มีความสนใจและเลือกเป็นเคร่ืองมือส าหรับแสดงออกเป็นส าคัญในการ

สร้างสรรคศ์ิลป์อย่างเป็นรปูธรรม 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั “พุทธธรรม” ซึ่งเป็นหลักธรรมะในมีเนื้ อหา และหลักธรรม ที่ลึกซึ้ งอย่างที่สดุและ

กว้างขวางอย่างมหาศาล (88,000 พระธรรมขันธ)์ นับว่ามากมายสดุประมาณ โดยผู้วิจัยสร้างสรรค์ พิจารณา ธรรมะใน

ทศันคตส่ิวนตน เลือกเอาเฉพาะในส่วนเนื้อหา และหลักธรรมที่ตนเองมคีวามสนใจเป็นกรณพิีเศษเท่านั้น ได้ค านึงถึงเหตุ

ปัจจัย ในหลักธรรมะ อรรถะ และพยัญชนะ ที่สื่อความหมายที่เป็นเนื้อหา แนวคดิ ต่อการสร้างความบันดาลใจ ให้ความรู้  

ความนึกคดิและจินตนาการ เกดิเป็นภาพสญัลักษณท์ี่แสดงพลัง พัฒนาขึ้นมาเป็นรปูแบบงานทศันศิลป์ สามารถเชื่อมโยง

ออกมาเป็น ถ้อยค าผูกพันกนัเป็นร้อยกรอง เกดิเป็นงานกวีนิพนธส่์งผลลัพธท์ี่ประสานนอย่างเป็นเอกภาพ 

ในการนี้ ผู้ วิจัยสร้างสรรค์ให้ความส าคัญเป็นพิเศษ ต่อความหมายและหัวข้อหลักธรรมะ ของพุทธธรรม 

เกี่ยวกบัชีวิตและตวัสภาวะของชีวิต ซึ่งตามหลักของ “พุทธธรรม” มองเหน็สิ่งทั้งหลายในรูปของส่วนประกอบต่างๆ ที่มา

ประชุมกันเข้า ตัวตนแท้ๆของสิ่งทั้งหลายไม่มี เมื่อแยกส่วนต่างๆ ที่มาประกอบกนัเข้านั้นออกไปหมดกจ็ะไม่พบตัวตน

ของสิ่งนั้นเหลืออยู่ แต่ให้ความส าคัญพิเศษต่อความเกี่ยวข้องเร่ืองชีวิต โดยเฉพาะในด้านจิตใจ การแสดงส่วนประกอบ

ต่างๆ จึงต้องครอบคลุม ทั้งวัตถุและจิตใจ หรือทั้งรปูธรรมและนามธรรมเป็นการแบ่งอย่างกว้างๆ ว่า “นามและรปู” หรือ 

นามธรรม กบัรปูธรรม ได้แก่ นามคอื จิต เจตสกิ กบัรปู คอื รปูธรรม หรือรปูขนัธ ์ 

แต่กระนั้นกด็ ีโดยเฉพาะส่วนนามนั้น ยังแบ่งได้แยกย่อยอกีคือ จิตะวิญญาณขันธ ์เจตสกิ เวทนาขันธ ์สญัญา

ขนัธ ์และสงัขารขนัธ ์เป็นต้น นอกจากเรื่อง “นามรปู” แล้ว ผู้วิจัยสร้างสรรคม์คีวามสนใจศึกษาเป็นพิเศษเกี่ยวกบั “ภพ-

ภมูิ” ที่มีปรากฏในพุทธธรรมอย่างส าคัญย่ิง ได้แก่ “ภพ” หมายถึงโลกเป็นที่อยู่ของสตัว์ ภาวะชีวิตของสตัว์มี 3 คือ 1.

กามภมู ิ เป็นภพของผู้ยังเสวยกามคุณ 2. รูปภพเป็นภพของผู้ เข้าถึง รูปฌานและ 3. อรูปภพเป็นภพของผู้ เข้าถึง อรูป

ฌาน (เทยีบเท่า คต ิภมู)ิ หรือเรียกว่า ไตรภมู ิหมายถงึโลกยีภมู ิทั้ง 3 “ภมู”ิ ชั้นแห่งจิต ระดับจิตใจ ระดับชีวิต มี 4 ภมู ิ

: 1. กามาวจารภมูิระดับจิตใจของสตัว์ในภาพภพทั้ง 11 ชั้น 2. รูปาวจารภมูิระดับจิตใจ ของท่านผู้ที่ได้ฌาน 3. อรูปาว

จารภมูริะดบัจิตใจ ของท่านผู้ที่ได้อรปูฌาน 4. โลกุตระภมูริะดบัจิตใจ ของพระอริยเจ้าพ้นแล้วจากโลกยีภมูิ รวมทั้ง“มหา

ภมู ิ4 รปู” หมายถงึ ดนิ (ปฐวี) น า้ (อาโป) ไฟ (เตโช) ลม (วาโย) 

      ความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์งานศิลปะ 

โดยผู้วิจัยสร้างสรรคม์จุีดมุ่งหมาย เพ่ือคดิค้นรูปแบบลักษณะ และเนื้ อหา แนวความคิด ทางศิลปะที่มีแนวทางเฉพาะตน 

และมีความแตกต่างออกไปจากศิลปะร่วมสมัย ซึ่งเป็นกระแสหลักของเมืองไทยปัจจุบัน และน าเสมอรูปแบบนวัตกรรม
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ใหม่ๆ ในกระบวนการคดิการสร้างสรรคง์านศิลปะ ที่เป็นระบบระเบยีบ มขีั้นตอนและลักษณะเฉพาะตนขึ้นเป็นพิเศษ อนั

เป็นแนวทางพ้ืนฐานต่อการสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะของตนเองให้ชัดเจน และเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนการ

สร้างสรรคศ์ิลปะแก่นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบทศันศิลป์ต่อไป เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรคท์างด้านศิลปกรรมศาสตร์ อยู่

ในประเภทสาขามนุษยศาสตร์ มีคุณลักษณะแตกต่างไปจากลักษณะการวิจัยแขนงอื่น เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ ด้าน

สงัคมศาสตร์  โดยมากมักนิยมใช้วิธกีารวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative research) ด้วยเหตุที่มีความเป็นปรนัยหรือ

ภาวะวิสยัสงู (Objective) ส าหรับเป็นเคร่ืองมอืรับรองถงึความเที่ยงตรง แม่นย า ของผลการวิจัยนั้นอย่างชัดเจน 

แต่งานวิจัยแบบสร้างสรรคชุ์ดนี้  เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค ์(Creative research) ผลงานศิลปะ ที่ตั้งอยู่

บนรากฐานอนัมั่นคงของประสบการณ์ที่พิเศษเฉพาะตน กล่าวคือ มีลักษณะเป็นอตันัย หรืออตัตวิสยั (Subjective) อยู่

มากอย่างย่ิง เพราะฉะนั้นกระบวนการสร้างสรรค ์ฯ และผลสมัฤทธิ์ตลอดจนกระบวนการวินิจฉัย พิจารณาวิเคราะห์ หรือ

ตีความ คุณค่าของผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้  จึงยึดถือหลักการอรรถาธิบาย ในทัศนะของผู้วิจัยสร้างสรรค์ ที่สามารถ

พรรณนา ขยายความรู้สกึนึกคดิ ออกมาให้ปรากฏ รับรู้และเข้าใจความหมายได้ อย่างมีระบบระเบียบและขั้นตอน เป็นที่

เข้าใจถงึรปูแบบ เนื้อหา แนวความคดิแก่บุคคลอื่นได้  

อนึ่ง การพิจารณา วินิจฉัย วิเคราะห์ในคุณค่าทางศิลปะหรือความหมายทางสุนทรียภาพ อันประกอบด้วย 

รปูแบบ เนื้อหา และแนวความคิด ที่ส่งผลก่อให้เกดิสนุทรียารมณ์ พุทธปัิญญา (Intellectual content) และประสบการณ์

ใหม่ๆ แก่คนเรานั้น ย่อมมฐีานรากจากประสบการณเ์ฉพาะตนนั้นเป็นส าคญั กระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative 

research) เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์ หรือการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental research) นับเป็นที่นิยมกนัมากในการ

วิจัยที่ผสานสมัพันธก์บัการสร้างสรรคท์ศันศิลป์ (วิรณุ ตั้งเจริญ, 2545:102) 

ดงันั้น จ าเป็นอย่างยิ่ง การวินิจฉัยการพิจารณาวิเคราะห์คุณค่าผลงานการสร้างสรรค์ทศันศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  

จ าเป็นต้องใช้กระบวนการเขียนเชิงพรรณนาความ ร้อยเรียงเนื้ อหาออกมาอย่างมีเหตุและผล สอดคล้องกบัปัจจัยต่างๆ 

อนัเกี่ยวเนื่องกนั รวมทั้งประสบการณเ์ฉพาะตนของผู้วิจัยสร้างสรรค์เป็นส าคัญ ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่าผลงานการสร้างสรรค์

ทศันศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  เป็นวิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อย่างชัดเจนเช่นกนั จึงเชื่อมั่นและ

เข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค ์หรือเข้าใจในคุณค่าของงานศลิปะโดยเฉพาะงานทศันศลิป์ ในลักษณะรปูแบบ และเนื้อหา

ใหม่ๆ ที่ได้สร้างสรรคข์ึ้นนี้  อาจจะมข้ีอผดิแผกแตกต่าง ไปจากรปูแบบการสร้างสรรค์ศิลปะแนวขนบนิยมเดิมๆ ที่ศิลปิน

ร่วมสมยัหลายคนพากนัยึดถอืเป็นแนวปฏบิตักินัมาอย่างต่อเนื่องอยู่บ้างอย่างแน่นอน 

ดงันั้น ในโครงการวิจัยแบบสร้างสรรค ์(Creative Research Project)การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์กวีทรรศน์; ชุด 

ภพ-ภมูิของนามรูป(The creation of Visual Arts Poetry; Bhava-Bhumi of Namarupa) เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค ์

สบืเนื่องจากการวิจัยการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์กวีทรรศน์ที่เคยวิจัยแบบสร้างสรรคฯ์ ที่ผ่านมาในปี 2553 - 2554 โดย

มุ่งเน้นในลักษณะพัฒนาการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์ ให้เกดิความก้าวหน้าออกไปจากเดิม ที่ใช้กระบวนการ

บูรณาการ ผลงานจิตรกรรมผสมผสานกวีนิพนธ ์ผ่านกลไกทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิค เป็นส าคญั  

เพราะการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (Creative Research Project) การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์; ชุด ภพ-

ภมูิของนามรูป(The creation of Visual Arts Poetry; Bhava-Bhumi of Namarupa) ครั้งนี้  ผู้วิจัยแบบสร้างสรรค์ได้หัน

กลับมาใช้กระบวนการด้วยทักษะฝีมือทางจิตรกรรม ด้วยกลวิธีการเขียนและระบายสี ทั้งที่เป็นภาพและตัวอักษร ด้วย 

ดนิสอ สไีม้ สพีาสเทล สฝีุ่ นพีลิแกน สอีะครายลิค สนี า้มนั ลงบนผนืผ้าใบ(Canvas) ที่ขงึบนกรอบเฟรมไม้สี่เหล่ียมส าหรับ

เขยีนภาพขนาดต่างๆ เป็นส าคญั และรวมทั้งการวาดเส้นหมกึด าบนกระดาษด้วย จ านวน 8 ภาพ 

 

กลวิธีการด าเนินการวิจยัสรา้งสรรคแ์บบสรา้งสรรคแ์ละวสัดุอุปกรณ ์

1. ก าหนดแนวคิด เนื้ อหา และรูปแบบในการวิจัยสร้างสรรค์ รวมทั้งขั้นตอนและวิธกีารด าเนินงานตามล าดับ 

ตามแบบกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 

2. ด าเนินการส ารวจ ค้นคว้า เอกสารข้อมูล และภาพข้อมูล ภาพผลงานศิลปะ เกี่ยวกับหลักพุทธธรรม ของ

พระพุทธศาสนาได้ แก่นาม-รูป ภพ-ภูมิ ทั้งที่เป็นจิตรกรรม ประติมากรรม ในลักษณะแบบไทยประเพณี (แบบครู
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โบราณ) แบบไทยประเพณปีระยุกต ์และแบบศิลปะร่วมสมยั ตลอดจนศึกษา ค้นคว้า หนังสอืพุทธธรรม พจนานุกรมพุทธ

ศาสตร์ฉบบัประมวลศัพท ์, ฉบบัประมวลธรรม และหนังสอืเกี่ยวกบัไตรภมู ิ

3. น าเอกสารและภาพข้อมูล ภาพผลงานศิลปะ เกี่ยวกบัหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาวิเคราะห์พิจารณาใน

คุณค่าความหมายและความส าคญัของเนื้อหาความคดิของภาพข้อมูล ภาพผลงานศิลปะ (ดงักล่าวข้อ 1) เพ่ือค้นหาคุณค่า

ความงามของศิลปะ องค์ประกอบของศิลปะ สญัลักษณ์ของรูปแบบเนื้ อหา เป็นต้น  รวมทั้งพิจารณาวิเคราะห์หลักพุทธ

ธรรมที่สามารถน ามาเป็นความบนัดาลใจต่อการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานทศันศิลป์ในชุด นามรปู ภพ-ภมู ิ

4. วิธกีารด าเนินการวิจัยสร้างสรรคแ์ละการวิเคราะห์ข้อมูลมกีระบวนการ ดงันี้  

 

ขั้นตอนที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดท าภาพแบบร่าง 

(Sketch) เร่ิมต้นรปูแบบ 

แนวคิด 

พัฒนาและปรับปรงุภาพแบบ

ร่างให้หลากหลายและสมบูรณ์

ยิ่งขึ้น 

การเขียนบทกวีนิพนธต์าม

รปูแบบ แนวคิดความหมาย

จากภาพแบบร่าง (Sketch) 

การเลือกภาพแบบ

ร่าง (Sketch) ที่

สมบูรณ์ทั้งรปูแบบ

และเนื้อหา น ามา

ขยายเป็นงานจริง 

การขยายภาพแบบ

ร่าง(Sketch) ลงบน

ผ้าใบ (canvas) ใน

กรอบงานขนาด

ใหญ่ด้วยดินสอส ี

ลงมือเขียนภาพและเขียนระบายด้วยสพีาสเทล สฝีุ่ นพี

ลิแกน สอีะครายลิค สนี า้มัน  ลงบนผนืผ้าใบ 

(Canvas)  ตามรปูแบบที่ขยายมาจากภาพร่าง ตาม

ก าหนดเวลา แต่ละภาพให้แล้วเสรจ็อย่างสมบูรณ์ 

ถ่ายภาพผลงานทศันศลิป์กวีทรรศน์ เพ่ือน าไป

จัดท าต้นฉบับ สจูบิัตรศลิปะเพ่ือเป็นหนังสื่อศลิปะ 

เผยแพร่ประกอบการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ

ทศันศลิป์กวีทรรศน์ 

การจัดท ารปูเล่มรายงานผลการวิจัยแบบ

สร้างสรรค์ ให้ครบด้านสมบูรณ์ เพื่อส่ง

รายงานฉบับสมบูรณ์ให้กบัมหาวิทยาลัย 

น าบทกวีนิพนธท์ี่เขียนขึ้นจาก

ความบันดาลใจของภาพแบบ

ร่าง (sketch) มาปรับปรงุให้

สมบูรณ์ทั้งรปูแบบและเนื้อหาฯ 

เขียนบทกวีนิพนธป์ระกอบลง

ไปในภาพผลงานทศันศลิป์

ตามองค์ประกอบของศลิปะที่

ก าหนดไว้ ให้สมบูรณ์ 

ด าเนินการวิเคราะห์ถึง

คุณค่ารปูแบบ เนื้อหา ใน

ความงาม ความหมายของ

ผลงานตามวัตถุประสงค์ 



งานสร้างสรรค์                                                            Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation 

 

- 706 – 

 

ขั้นตอนที่ 4 

ฉะนั้นการสร้างสรรคศ์ิลปะในกระบวนแบบการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  แม้ว่าเป็นการบูรณาการ

ศิลปะที่มลัีกษณะต่างประเภทสาขากนัในด้านลักษณะรปูแบบกต็าม แต่ทว่าในส่วนที่เป็นเนื้ อหาและแนวความคิดนั้น กม็า

จากความบันดาลใจอย่างเดียวกนั การวิจัยเชิงการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์นี้  เป็นการวิจัยแบบสร้างสรรค์เพ่ือ

ศึกษาค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะแบบนวัตกรรม ประเภททัศนศิลป์ที่แปลกใหม่ออกไปจากขนบนิยมเดิมๆ 

เพราะมกีารน าเอาทั้งคุณลักษณะอนัแตกต่างกนั และความพิเศษของงานศิลปะต่างประเภทสาขากนั มาบูรณาการประสาน

เข้าด้วยกนั จนเกดิผลออกมาเป็นนวัตกรรมศิลปะที่มีรูปแบบและคุณลักษณะใหม่ น าเสนอวิธีคิดทางทัศนศิลป์ และกวี

นิพนธ ์แนวความคดิ ความคดิสร้างสรรค ์และระบบปัจเจกบุคคลแห่งการสร้างสรรคศ์ิลปะอย่างแท้จริง 

 

จุดมุ่งหมายของการวิจยัแบบสรา้งสรรค ์

   1. เพ่ือสร้างสรรค์รูปแบบและเนื้ อหาผลงานศิลปะในลักษณะนวัตกรรมใหม่ ที่มีการผสมผสานบูรณาการกนั

ระหว่างศิลปะแบบอย่างทศันศลิป์ (จิตรกรรม-วาดเส้น) กบัแบบอย่างวรรณศิลป์ หรือ สญัลักษณศ์ิลป์ (กวีนิพนธ:์ กาพย์

กลอน) ให้เป็นผลงานทศันศิลป์กวีทรรศน์ที่แสดงคุณลักษณะของศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดหรือภาษาแห่งความหมาย

(Instrumentalism)เป็นส าคัญ แต่กย็ังใช้คุณลักษณะของศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม (Formalism) เป็นส่วนเสริมใน

เรื่ององคป์ระกอบของศิลปะด้วย มจี านวน 8 ผลงาน 

   2. เพ่ือน าเสนอผลงานการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์ โดยการเผยแพร่ให้ สาธารณชนได้สมัผัส รับรู้

ถงึคุณค่าทางสนุทรียภาพทางศิลปะ และมเีนื้อหาแนวคดิ เกี่ยวกบัภพ-ภมูขิองนามรปู ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ 

และจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือสจูิบัตรผลงานศิลปะ รวมทั้งส่งผลงานศิลปะไปร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ หรือส่งไป

ตีพิมพ์ในวารสารศิลปะ ตลอดจนสามารถน าไปเผยแพร่สู่พ้ืนที่สาธารณะของสังคมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ(Social 

Network) เช่น Face book, Website เป็นต้น 

 

ขอบเขตของการวิจยัแบบสรา้งสรรค ์ 

1. ก าหนดกรอบของเนื้ อหาแนวความคิดจากพ้ืนฐานที่ผู้สร้างสรรค์มีฉันทะ ความชอบและความศรัทธา ใน

คุณค่าสนุทรียภาพของผลงานทศันศิลป์ (จิตรกรรมและวาดเส้น:รูปแบบกึ่งนามธรรม) และกบัวรรณศิลป์ หรือกวีนิพนธ ์

โดยมเีนื้อหาแนวคดิ เกี่ยวกบัภพ-ภมูขิองนามรปู เป็นหัวใจส าคญัในการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้   

2. ด าเนินศึกษาข้อมูลจากที่มเีนื้อหา แนวความคิด เกี่ยวกบัธรรมะของพระพุทธศาสนา (ที่อรรถาธบิายถึงภพ-

ภมูิของนามรูป) รวมทั้งจากความรู้สึก นึกคิด และการตระหนักรู้จากจินตนาการของตนเอง ที่รับผลกระทบจากสภาวะ

ปัจจัยภายนอกและสภาวะปัจจัยภายใน อนัท าให้เกิดการรับรู้  ความสะเทือนใจสะเทอืนอารมณ์ และความรู้สึกนึกคิด ที่

ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ(กุศล/อกุศล) ต่อชีวิตจิตใจ อนัส่งผลต่อทศันคติการด าเนินวิถีชีวิตในแต่ละวัน  

แล้วประมวลเป็นเนื้อหาแนวความคดิเกี่ยวกบัภพ-ภมูขิองนามรปู 

 

กระบวนการวิจยัสรา้งสรรคผ์ลงานทศันศิลป์กวีทรรศน ์มี 2 ขั้นตอนตามล าดบั ดงันี้  

    1. การสร้างสรรคภ์าพแบบร่าง (Sketch) ที่หลากหลาย คดัเลือกน าภาพแบบร่างนั้นมาใช้เป็นความบนัดาลใจ

ในการเขียนบทกวีนิพนธ์ ให้มีเนื้ อหา แนวความคิด (เกี่ยวกับภพ-ภูมิของนามรูป) ให้เกิดการประสานสอดคล้องกับ

รปูแบบภาพแบบร่างศิลปะดงักล่าว 

    2. การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ โดยเลือกภาพแบบร่าง (Sketch) ที่สมบูรณ์ทั้งรูปแบบและ

เนื้อหา (เกี่ยวกบัภพ-ภมูขิองนามรปู) น ามาขยายเป็นงานจริง ลงบนผ้าใบ (canvas) ในกรอบงานขนาดใหญ่ ด้วยดนิสอส ี

และการเขยีนภาพระบาย ด้วยสพีาสเทล สฝีุ่ นพีลิแกน สอีะครายลิค สนี า้มนั ผสมผสานกนั ลงบนผืนผ้าใบ(Canvas) ตาม

รปูแบบที่ขยายมาจากภาพร่าง แต่ละภาพให้แล้วเสรจ็อย่างสมบูรณเ์ป็นรปูธรรมตามวัตถุประสงค์ 
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ประโยชนท่ี์ไดร้บัและการเผยแพร่ผลงานการวิจยัแบบสรา้งสรรคสู่์กลุ่มเป้าหมาย 

1. การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  เพ่ือต้องการเผยแพร่ให้สาธารณชน ได้สมัผัส รับรู้ถึงคุณค่าทาง

สุนทรียภาพของผลงานศิลปะในลักษณะนวัตกรรมใหม่ จ านวน 8 ภาพ โดยได้ความรู้ความเข้าใจต่อกลวิธีในการ

สร้างสรรค์ศิลปะ ทั้งรูปแบบงานทศันศิลป์ : จิตรกรรม (Painting) วาดเส้น (Drawing) รูปแบบกึ่งนามธรรมและ งาน

วรรณกรรม: กวีนิพนธ ์(Poetry) ผสมผสานกนั เป็นการศึกษากระบวนการวิจัยแบบทดลอง กลวิธสีร้างสรรค์ศิลปะชุดนี้  

สามารถน าไปประยุกตแ์ละบูรณาการพัฒนาการเรียนการสอนศลิปะ และเกดิประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจศึกษาศิลปะ 

  2. การน าเสนอผลงานการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์ เผยแพร่ให้สาธารณชน ได้สมัผัสรับรู้ถึงคุณค่า

ทางสนุทรียภาพ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะในห้องแสดงผลงานศิลปะ จ านวน 8 ภาพ เผยแพร่ให้สาธารณชน ได้

สมัผัส รับรู้ถึงคุณค่าทางสนุทรียภาพ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ ในห้องแสดงผลงานศิลปะ หรือหอศิลป์ฯ และ

น าเสนอโดยจัดพิมพ์เป็นหนังสอืสจูิบตัรผลงานศิลปะ และส่งผลงานการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์ ไปร่วมแสดง

นิทรรศการศิลปะ หรือส่งไปตพิีมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะด้วยเช่นกนั 

  

วสัดุและอุปกรณ ์ 

     1. เครื่องมือการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ส าหรับใช้เพ่ือการเขียนรูป ระบายสี ได้แก่ อุปกรณ์

เครื่องเขียนต่างๆเช่น ดินสอวาดเส้นสีด า ยางลบ มีดคัตเตอร์ กรรไกร ปากกาลูกลื่น น า้หมึกปากกาหมึกซึมสีด า แดง 

ปากกาเคม ี(สดี า น า้เงิน แดง สทีอง และสเีงิน) สเีมจิก ปากกาลบค าผิด บลอ็กเพลทพลาสติกเขียนแบบรูปวงกลม วงรี 

กระบอกฉีดน า้ฟ็อกกี้  กระดาษพิมพ์สขีาว ขนาด A3 , A4 กระดาษวาดเขียน สมุดสเกตช์ภาพ สมุดบันทกึข้อมูล และบน

ผ้าใบ (Canvas) พู่กนัเขยีนรปูระบายสขีนาดต่างๆ สชีนิดต่างๆ เช่นประเภทดินสอไม้ สเีทยีนพาสเทล (Pastel) สนี า้สอีะ

ครายลิค สนี า้มนั กรอบเฟรมผ้าใบเขยีนรปูขนาดต่างๆ ตามความเหมาะสม 

 
ภาพประกอบท่ี 1 เคร่ืองมือการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์ 

ส าหรับใช้เพื่อการปฏบิัติสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ อุปกรณ์ การวาดเส้น พู่กนั สดีินสอ สพีาสเทล สอีะครายลิค และสนี า้มัน 

 

2. อปุกรณป์ระเภทสื่อเทคโนโลย่ี (ไอ.ท.ี ระบบคอมพิวเตอร์ (ดจิิตอล))ได้แก่ กล้องถ่ายรปูระบบคอมพิวเตอร์  

ทั้งประเภทโน้ตบุก๊ และประเภทตั้งโตะ๊ เครื่องสแกนภาพ (Scan) กระดาษพิมพ์ภาพ ขนาด A3 และ ส าหรับพิมพ์ภาพ

ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาภาพแบบร่าง (sketch) 

 

ผลการศึกษาและการวิเคราะหผ์ลงานสรา้งสรรคท์ศันศิลป์กวีทรรศน ์ 
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 ผลงานการวิจัยชุดนี้ เป็นกระบวนการวิจัยแบบสร้างสรรค์ (กลุ่มมนุษยศาสตร์ ในสาขาปรัชญา ประเภท

ศิลปกรรม และเป็นกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือก่อให้ปรากฏการริเริ่มสร้างสรรค์ศิลปะลั กษณะ

นวัตกรรมใหม่ๆ ต่างออกไปจากที่มกีารสร้างสรรคก์นัอยู่ในศิลปะร่วมสมยัของไทยปัจจุบนั 

 ในกระบวนการวิจัยเชิงสร้างสรรคน์ี้  เป็นการน าคุณลักษณะทางสนุทรียภาพจากศลิปะสองประเภท ด้วยกนั ได้แก่ 

ประเภททัศนศิลป์ (วาดเส้น จิตรกรรม) ที่สัมผัสรับรู้  ด้วยการรับรู้ ดูเหน็ ถึงคุณค่า ความงาม ด้วยอายตนะทาง “ตา” 

เท่านั้น เป็นอย่างแรก และอย่างที่สอง ได้แก่ ประเภทวรรณศิลป์ หรือ สญัลักษณ์ศิลป์ (กวีนิพนธ(์Poetry)) เรียกว่าการ

เขยีนแบบร้อยกรอง ที่สามารถรับรู้และเข้าใจใน คุณค่า เร่ืองราว แนวความคดิ ความไพเราะ งดงามทางศิลปะ ด้วยอาศัย

การอ่าน การใช้ภาษาถ้อยค า ศัพทส์ญัลักษณ ์แสดงความหมาย สรรพส าเนียง จังหวะ สั้นยาว และวรรณยุกต์หนักเบาของ

ถ้อยค า (ซึ่งเป็นผลงานของผู้สร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน) มาเป็นอีกส่วนหนึ่ง ส าหรับสร้างสรรค์ศิลปะโดยบูรณาการแบบ

ประสมประสานเข้าด้วยกนั นับว่าเป็นการทดลองเพ่ือค้นหาแนวทางและกลวิธกีารสร้างสรรคง์านศิลปะ ประเภททศันศิลป์ 

ที่แปลกใหม่ออกไปจากขนบนิยมเดิมๆ หรือที่ปฏิบัติกันมาโดยทั่วไป เพราะมีการน าเอาทั้งคุณลักษณะอันแตกต่างกัน 

และความพิเศษของงานศิลปะต่างประเภทสาขากัน มาบูรณาการประสานแทรกเข้าด้วยกัน จนกระทั่งเกิดสัมฤทธิผล

ออกมาเป็นงานสร้างสรรคศ์ิลปะที่มรีปูแบบและคุณลักษณะอย่างใหม่ขึ้น  

ดังนั้น การสรุปและการอภิปรายวิเคราะห์ในสัมฤทธิผล กระบวนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

กวีทรรศน์ชุดนี้  วิเคราะห์ออกมาได้ดงันี้  

ประเด็นท่ี 1 กระบวนการสรา้งสรรคง์านทศันศิลป์กวีทรรศน ์ผลจากการวิจัยเชิงการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์

กวีทรรศน์ชุดนี้  ผู้สร้างสรรค์ได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ ตามล าดับขั้นตอนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์  โดย

ประจักษ์ชัดถงึผลงานทศันศิลป์กวีทรรศน์ ที่ครบถ้วนทั้งรปูแบบและเนื้อหา และกลวิธต่ีางๆ ที่ได้ประสมประสานกนั เป็น

จ านวนกว่า 10 ภาพ (ซึ่งเกนิกว่าที่ก  าหนดไว้ เพราะได้เสนอไว้เพียง 8 ภาพเท่านั้น) 

ฉะนั้นการสร้างสรรคศ์ิลปะในกระบวนแบบการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  แม้ว่าเป็นการบูรณาการ

ศิลปะ ที่มลัีกษณะต่างประเภทสาขากนัในด้านรปูแบบกจ็ริงอยู่ แต่ทว่าในส่วนที่เป็นเนื้ อหาและแนวความคิดนั้น แท้ที่จริง

แล้วกล่าวยืนยันได้ว่า มาจากความบนัดาลใจอย่างเดยีวกนั หรือจากแหล่งเดยีวกนันั่นเอง การวิจัยแบบการสร้างสรรค์งาน

ทศันศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  เป็นการเพ่ือศึกษาค้นหาแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะ ประเภทวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์ กวี

นิพนธ ์แสดงรปูแบบเนื้อหาศิลปะอย่างแปลกใหม่ออกไปจากขนบนิยมเดมิๆ เพราะมกีารน าเอาทั้งคุณลักษณะอนัแตกต่าง

กนั และความพิเศษของงานศิลปะต่างประเภทสาขากนั มาบูรณาการประสานเข้าด้วยกนั จนเกดิผลออกมาเป็นศิลปะที่มี

รูปแบบและคุณลักษณะใหม่ เพ่ือเสนอวิธคีิดทางทศันศิลป์ และกวีนิพนธ์ แนวความคิด ความคิดสร้างสรรค์ และระบบ

แห่งปัจเจกบุคคลแห่งการสร้างสรรคศ์ิลปะอย่างแท้จริง และสามารถน าไปใช้พัฒนาการสร้างสรรคศ์ิลปะ เพ่ือแสดงให้เหน็

ว่า “ศิลปะเป็นภาษาแห่งความคิดหรือภาษาแห่งความหมาย(Instrumentalism)เป็นส าคัญ” นอกนี้กย็ังอาศัยคุณลักษณะ

ของศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม (Formalism) เป็นส่วนเสริมในเรื่ององคป์ระกอบของศิลปะด้วย  

ประเด็นท่ี 2 การสมัผสัรบัรู ้ดูเห็น คุณค่าทางสุนทรียภาพในผลงานสรา้งสรรคง์านทศันศิลป์กวีทรรศน์ งาน

ทศันศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  เป็นการสร้างสรรค์ รูปแบบและเนื้ อหาผลงานศิลปะแบบใหม่ ที่มีลักษณะการ ผสมผสาน โดย

บูรณาการกันระหว่างศิลปะแบบอย่างทัศนศิลป์ กบัแบบอย่างวรรณศิลป์ (สัญลักษณ์ศิลป์หรือกวีนิพนธ์(Poetry)) ดังนั้น 

การน าเสนอผลงานศิลปะให้ผู้อื่นได้สมัผัสรับรู้ ดูเหน็ถึง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์ จึงเป็นกจิกรรมที่ส  าคัญ

และจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการเผยแพร่ให้สาธารณชน ได้สัมผัส รับรู้  ถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพทางศิลปะนั้น เป็น

กระบวนการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ เพ่ือให้ผู้อื่นเหน็และรู้สกึถงึคุณค่าทางสนุทรียภาพของทศันธาตุ องค์ประกอบของ

ศิลปะ และเนื้ อหา ประเภททัศนศิลป์ และขณะเดียวกันนั้นกใ็ห้เข้าใจถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพ พลังความหมายของ 

ถ้อยค า ศัพทส์ าเนียง และรูปประโยคเชิงสญัลักษณ์ต่างๆ ที่ประกอบปรุงแต่งขึ้นเป็นบทกวีนิพนธ ์ ลักษณะร้อยกรองที่มี

ฉันทลักษณก์ฎเกณฑง์ดงาม  

 กล่าวสรุปย่อๆ กค็ือว่างานทัศนศิลป์น าเสนอให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในพลังสุนทรียภาพ ทางปัญญา และ

ความรู้ สึกสุข ทุกข์ เวทนา จากการสัมผัสรับรู้ ด้วยตา ส่วนกวีทรรศน์นั้นน าเสนอให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในพลัง
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สนุทรียภาพทางความคิด เนื้ อหาเรื่องราวด้วย การรับรู้แปลความหมาย ถ้อยค า ศัพทส์ าเนียง รูปประโยคเชิงสัญลักษณ์

ต่างๆ ที่ประกอบปรุงแต่งขึ้นเป็นพาหะแห่งความคิดด้วยบทกวีนิพนธ์ แบบร้อยกรองที่มีฉันทลักษณ์ตามแนวขนบนิยม

ของไทย พบว่าผลงานทศันศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้  มใิช่เฉพาะแต่แนวความคดิกบัเป็นเนื้อหาเท่านั้นที่ได้หลอมกลายเป็นเร่ือง

เดียวกัน หากแต่ว่ารูปแบบที่ประจักษ์ชัดออกมาของผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ได้กลายเป็นเอกภาพเดียวกันอย่างมี

สนุทรียภาพที่ลงตวัอกีด้วย 

ดงันั้น สาระส าคัญในสมัฤทธผิลของกระบวนการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์ชุดนี้ กอ็ยู่ที่ว่ามีจุดมุ่งหมาย

การสร้างสรรค์ศิลปะแบบนวัตกรรม เพ่ือแสดงออกถึงสนุทรียภาพ หรืออารมณ์ความรู้สกึ  ประจักษ์ชัดว่า เมื่อมองจาก

จุดยืนของภาพร่วมอย่างกว้างๆศิลปะร่วมสมยัยุคปัจจุบนั ผู้วิจัยสร้างสรรคเ์ชื่อมั่นว่า พลังภาษาแห่งอกัษร หรือภาษาแห่ง

วรรณศิลป์นี้  กเ็ป็นค าตอบหนึ่งที่สามารถหยิบยืมมาใช้อย่างมเีหตมุผีลเชิงตรรกะว่า ได้ใช้ภาษานี้ ในการสื่อหรือพาหะแห่ง

ความคิด ตัวอักษรที่ร้อยเรียงเป็นประโยคในบทกวีนิพนธ์ จึงถูกใช้ในแง่เป็นข้อความ สื่อ “สาร” พลังทางความคิดที่

ต้องการส าแดงออกมาให้ปรากฏ ในลักษณะกวีนิพนธ ์เป็นการใช้ภาษาตัวอักษร ประสมประสานกบัการใช้ภาษาภาพ ซึ่ง

เป็นภาษาเฉพาะของทศันศิลป์ มีเจตนารมณ์ทั้งเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และเป็นการขยายขอบเขตของศักยภาพ

แห่งทศันศิลป์ และกวีนิพนธใ์ห้กว้างไกลเหลื่อมสลับทบัซ้อนออกไปยิ่งขึ้น ในทศันะผู้วิจัยแบบสร้างสรรคเ์องเชื่อว่า ศิลปิน

ผู้สร้างสรรคศ์ิลปะร่วมสมยัปัจจุบนันี้  แต่ละคนต่างกมุ่็งมั่นค้นคว้าหาวิถทีางสร้างสรรคใ์นแนวทางเฉพาะตวั ทั้งทางรปูแบบ 

เรื่องราว เนื้ อหาและแนวความคิด ตลอดจนกลวิธีการสร้างสรรค์ ในลักษณะของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนเองเป็น

จุดหมาย เฉกเช่นเดยีวกบันักวิชาการในศาสตร์สาขาอื่นๆ นั่นเอง นับว่าการวิจัยแบบสร้างสรรค์งานทศันศิลป์กวีทรรศน์ชุด

นี้  เป็นเคร่ืองแสดงถงึการก้าวเข้าสู่วิถทีาง “ปัจเจกชนนิยม” ของผู้วิจัยแบบสร้างสรรคศ์ิลปะอย่างแท้จริง 

 

อุปสรรคและการแกปั้ญหาการสรา้งสรรคง์านทศันศิลป์กวีทรรศนม์ีดงันี้  

 การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ จ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินกระบวนการตามขั้นตอน 

การศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล สร้างพลังความบันดาลใจ และสมาธ ิในการสร้างสรรค์และการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทั้งงาน

ทศันศิลป์ และกวีนิพนธ์อย่างหนักแน่น จึงต้องมีระบบ ระเบียบวินัย ในการค้นคว้า สบืหาข้อมูล ซึ่งมีอยู่หลายประเภท 

เช่น เอกสารข้อมูลภาคทฤษฎีศิลปะ กวีนิพนธ ์ประวัติศาสตร์ศิลปะต่างๆ ฯลฯ  ที่สมัพันธเ์กี่ยวข้อง นอกจากต้องมีวินัยใน

การปฏิบัติงานวิจัยสร้างสรรค์อย่างสม ่าเสมอแล้ว ที่ส  าคัญย่ิงกค็ือจะต้องครุ่นคิด ทบทวน วิเคราะห์ตรวจสอบ พิจารณาถึง

คุณภาพ และคุณค่าของศิลปะ จากผลงานงานทศันศิลป์กวีทรรศน์ เพ่ือแลเหน็ถึงข้อบกพร่องซึ่งมีอยู่แน่นอน จะได้น ามาแก้ไข 

ปรับปรงุ รปูแบบ เนื้อหา และแนวความคดิ ให้มอีงคป์ระกอบศิลปะและมสีนุทรียะ ที่สมบูรณล์งตวัอย่างมากที่สดุ  

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัแบบสรา้งสรรคง์านทศันศิลป์กวีทรรศนค์รั้งต่อไปพอสงัเขปมี ดงันี้   

การวิจัยแบบสร้างสรรคง์านทศันศลิป์กวทีรรศน์ครั้งต่อไป ต้องมกีารก าหนดกรอบเนื้อหา แนวความคดิ และเร่ืองราว ที่

จะน ามาสร้างสรรค์รูปแบบ กระบวนแบบ ในงานทศันศิลป์กวีทรรศน์ ให้ชัดเจนแน่นอนในแนวใดแนวหนึ่ง ระหว่าง “ศิลปะ

เป็นภาษาแห่งความคดิหรือภาษาแห่งความหมาย (Instrumentalism)” กบั “ศิลปะเป็นภาษาแห่งความงาม (Formalism)” ก่อนที่

จะด าเนินตามขั้นตอนในการท าวิจัยแบบการสร้างสรรค์ต่อไป จนกระทั่งส าเร็จเป็นรูปธรรมแห่งงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์

กวีทรรศน์ที่สมบูรณ ์ 

ภาพผลงานวิจยัแบบสรา้งสรรคท์ศันศิลป์กวีทรรศน ์
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ภาพประกอบท่ี 2 ผลงานศิลปนิพนธช่ื์อ “อนุสยั และอาสวะ (ทุคติภมูิ)” 

กลวิธ ีวาดเส้นปากกาหมึกด า บนกระดาษขนาด 8 X12 ซ.ม. 

 
ภาพประกอบท่ี 3 ผลงานช่ือ “นิรยะภมูิ (อบายภมูิ) ” 

กลวิธ ีวาดเส้นปากกาหมึกด า ,ปากกาสทีอง และสอีะครายลิค บนกระดาษและไม้อดั ขนาด 60 X80 ซ.ม. 

 

  

ภาพประกอบท่ี 4 ผลงานช่ือ “นามรปู” 

กลวิธ ีวาดเส้นปากกาลบค าผดิและสอีะครายลิค บนผ้าใบ ขนาด 80 X 100 ซ.ม.  
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ภาพประกอบท่ี 5 ผลงานช่ือ “" นามรปูปริจเฉทญาณ : แยกรปูแยกนาม” 

กลวิธ ีวาดเส้นปากกาหมึกด า,ปากกาลบค าผดิ และสอีะครายลิค บนกระดาษผนึกไม้อดั ขนาด 60X60 ซ.ม. 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 6 ผลงานช่ือ “กามาวจรภมูิ-รปูารมณ์” 

กลวิธ ีวาดเส้นปากกาลบค าผดิและสอีะครายลิค บนผ้าใบ และ ไม้อดั ขนาด 80 X 120 ซ.ม. 
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ภาพประกอบท่ี 7 ผลงานช่ือ “กามาวจรภมูิ ” 

กลวิธ ีวาดเส้นปากกาหมึกด าและสอีะครายลิค บนกระดาษ/ผ้าใบและไม้อดั ขนาด 80 X 120 ซ.ม. 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 8 ผลงานช่ือ “สรุชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะฯ” 

กลวิธ ีวาดเส้นปากกาหมึกสทีอง ,ปากกาลบค าผดิ และสอีะครายลิค บนผ้าใบ ขนาด 80 X 120 ซ.ม. 
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การสรา้งสรรคง์านทศันศิลป์เรือ่งอายตนะ 6 

สมหมาย มาอ่อน 

 
Creative Visual Art in the concept of Ayatana 6-The Six Senses 

 

บทคดัย่อ 

 การสื่อความหมายจากการรับรู้รปู เสยีง กล่ิน รส สมัผสั และธรรมารมณ์ ที่เรียกว่าอายตนะภายนอก (External Sense) ของมนุษย์

ผ่านอนิทรีย์ 6 คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ที่เป็นอายตนะภายใน (Internal Sense) ซ่ึงเป็นตัวเช่ือมต่อภายในตัวมนุษย์นั้น นับเป็นต้นทาง

แห่งการเกดิราคะ โมหะ และโทสะ ซ่ึงเป็นหนทางแห่งทุกข์อนัเป็นเร่ืองสากลที่ปุถุชนยากจะหลีกเล่ียง หากปราศจากการรู้ เท่าทนัแห่งเหตุปัจจัย 

หนทางแห่งทุกข์น้ีนับเป็นธรรมดาสามัญที่เกิดขึ้ นอยู่เป็นนิจในชีวิตของผู้คน การรู้ เท่าทันเหตุปัจจัยดังกล่าวของแต่ละบุคคลทั้งในด้านส่วน

บุคคล และสภาวะแวดล้อม จ าต้องผ่านการพินิจพิเคราะห์ด้วยสติปัญญาอย่างแยบคายและทนัท่วงท ีเพ่ือหลีกหนีหรือบรรเทาเบาบางราคะ 

โมหะ และโทสะ อันจะน ามาซ่ึงความสขุสงบอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้สร้างสรรค์จึงได้ใช้งานทศันศิลป์สาขาประติมากรรม เป็นเคร่ืองมือในกา ร

สื่อสารเพื่อแสดงถึงเร่ืองการรับรู้ของมนุษย์ผ่านอายตะ 6 อันเป็นต้นทางแห่งทุกข์ โดยมีจุดมุ่งหมายแห่งการสร้างสรรค์เพ่ือ 1) ศึกษาทฤษฎี

แนวคิดทางศิลปะและข้อมูลข่าวสารเพ่ือก าหนดเนื้ อหาด้านศิลปะ 2) สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์สาขาประติมากรรมจ านวน 6 ผลงาน 3) 

เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์สู่สาธารณะชน และ 4) ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสนุทรียศาสตร์ต่อสงัคม จากการศึกษาแนวคิดทางศิลปะและ

ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันท าให้ก าหนดส่วนของเน้ือหาของผลงานเป็นสองเร่ืองที่เป็นเร่ืองของ “การรับรู้ ” และ “ความลับ” และใช้ทฤษฎี

องค์ประกอบของงานทศันศิลป์ ในการสร้างทศันธาตุทางศิลปะ (Visual Element) ตามกระบวนการสร้างสรรค์รูปทรง ของการสร้างผลงาน

ทศันศลิป์ สาขาประติมากรรม ประเภทประติมากรรมลอยตัว ผ่านตัววัสดุศิลาแลงและปูนป้ัน ตามเทคนิควิธีการแกะสลักหินและป้ันปูนเป็น

หลัก จนได้ผลงานประติมากรรมสร้างสรรค์รวม 6 ผลงาน ซ่ึงได้ท าการเผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ในลักษณะการร่วม

แสดงแต่ละช้ินงาน และการแสดงเดี่ยวผลงานรวม ส าหรับการจัดแสดงผลงานเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะน้ันนับเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางด้าน

ความงดงามตามหลักสนุทรียศาสตร์ของผลงานสร้างสรรค์ทศันศิลป์เร่ืองอายตนะ 6 ต่อสังคมที่ได้รับความสนใจจากผู้ชม ทั้งที่เป็นศิลปิน

นานาชาติ ศิลปินไทยช้ันน า และผู้สนใจทั่วไป ในแง่ของการร้อยเรียงเนื้ อหาและรูปทรงของผลงานด้วยทักษะเชิงช่างและประสบการณ์ของผู้

สร้างสรรค์ ที่สื่อสารออกมาได้อย่างเป็นเอกภาพ สามารถสื่อสารและสะกิดใจผู้ชมได้ตามเจตนาของผู้สร้างสรรค์ถึงต้นทางแห่งทุกข์อันเป็น

สจัจะ 

 

Abstract 

   The awareness interpretation of human from what they perceive in form of external senses which are image, sound, odor, 

taste, touch and sentiment are connected and interacted with internal senses organs which is called organ object (Inthre 6)-ear, eye, 

nose, tongue, body, and mind. An interaction between sense objects and sense organs is cause of want, infatuation, and rage which 

direct distress to person as usual. No one can avoid from unhappy feeling unless they knew caused of suffering. In order to escape 

from miserable, each one has to be aware of him/her and surrounding by using carefully and immediately concentration with 

consciousness and knowledge. According to the above studied, I choose visual art in form of sculpture to express and communicate 

my idea about perception through the six senses which is cause of suffering. The objective of the creative is to 1) studied art concept 

and theory along with related information for visual art theme that lead to content of the art works, 2) created six sculptures, 3) 

exhibited the sculpture, and 4) encouraged the aesthetic value of the sculpture to public. After the literature review, the concept and 

subject of the sculptures had been created into two subjects which are perception and secret. Subsequently, concerning about 

composition art theory; the form of sculptures was created by using visual element. The three dimensional sculptures were produced 

using laterite and stucco as mediums with engraving and sculpting techniques. In conclusion, the six sculptures were completed and 

exhibited to the public at both national and international stages. Due to the fact that the art works have been displayed to the public, 

the valuable endorsement of the art aesthetic has been realized about the harmoniousness and unity of content and form by viewers 

which are international artists, Thai leading artists, and interested viewers. In addition, the sculptures can represent my idea about the 

root of distress as a truth and successfully remind and communicate with the audiences. 
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ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพ่ือสื่อถึงเหตุปัจจัยท าให้เกิด ราคะ โมหะ โทสะ ซึ่งเป็น

หนทางแห่งทุกข์ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากการศึกษาพุทธปรัชญาว่าด้วยเรื่อง อายตนะ  6 มีความหมายว่าที่เชื่อมต่อ

เครื่องติดต่อเป็นสื่อส าหรับติดต่อกัน แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ อายตนะภายใน (Internal Sense) หมายถึง สื่อเชื่อมต่อ

ภายในตัวคน หรือเรียกอกีอย่างหนึ่งว่า อนิทรีย์ 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และอายตนะภายนอก (External Sense) 

หมายถงึ สื่อเชื่อมต่อภายนอกตวัคนได้แก่ รปู เสยีง กลิ่น รส สมัผสั (โผฏฐัพพะ) ธรรมารมณ ์ทั้งหมดนี้ เป็นคู่กบัอายตนะ

ภายใน เช่น ตา คู่กบั รปู หู คู่กบั เสยีง จมูก คู่กบั กลิ่น ลิ้น คู่กบั รส กาย คู่กบั สมัผัส และ ใจ คู่กบั ธรรมารมณ์ สมเดจ็

พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ได้แสดงธรรมเทศนาในเทปธรรมอบรมจิต 

ม้วนที่ 58/2 คร่ึงหลัง ต่อ 59/1 - 59/2 ว่า อายตนะภายนอกนี้ เรียกอกีอย่างว่า อารมณ ์เมื่อตาเหน็รปู เรียกว่า สมัผสั รู้

ว่ามกีารเหน็ เรียกว่า วิญญาณ เกดิความรู้สกึขึ้นเมื่อตาเหน็รูป เรียกว่า เวทนา อกีอย่างหนึ่งต่อกบัจิตใจ คือ จิตนี้ ย่อมรับ

อารมณค์อื เรื่องทั้งหลาย โดยอาศัยเชื่อมต่ออายตนะภายในกบัภายนอกเหล่านี้  เพราะฉะนั้น จึงมีค าเรียกอายตนะภายใน

ทั้ง 6 ว่าทวาร อนัแปลว่า ช่องทาง หรือ ประตู อนัหมายความถึงช่องทางหรือประตูของจิตที่จิตออกรับอารมณ์ คือ เร่ือง 

เร่ืองที่จิตคิด เร่ืองที่จิตหมกมุ่นถึง ทอดถอนถึง นอนเนื่องถึง หรือว่าสิ่งที่จิตคิดด าริหมกมุ่นนอนเนื่องถึง ภาวะของสิ่ง

เหล่านั้นเข้าสู่จิตใจ 

ถ้าเป็นเร่ืองรูปที่เข้าทางทวารตา เรียกว่า รูปารมณ์ อารมณ์ คือ รูป ถ้าเป็นเร่ืองเสียงที่เข้าทางทวารหู เรียกว่า  

สทัทารมณ์ อารมณ์ คือ เสยีง เรื่องกลิ่น เรียกว่า คันธารมณ์ ที่เข้าทางจมูก เร่ืองรส เรียกว่า รสารมณ์ ที่เข้ามาทางชิวหา

ทวาร หรือ ทวารลิ้ น เรื่องโผฏฐัพพะ เรียกว่า โผฏฐัพพารมณ์ เรื่ องธรรมะ  คือ เรื่ องราวของสิ่งเหล่านั้น เรียกว่า 

ธรรมารมณ ์คอืเร่ืองราวที่เข้ามาทางมโนทวาร ประตมูโน คอื ใจ เพราะฉะนั้นอายตนะภายในทั้ง 6 จึงเรียกว่าทวาร 6 และ

อายตนะภายนอกจึงเรียกว่าอารมณ์ 6 อารมณ์ 6 กเ็ข้าทางทวารทั้ง 6 จิตกร็ับอารมณ์ทั้ง 6 นี้  ทางทวารทั้ง 6 ดังกล่าว 

ฉะนั้นเมื่อเรียกว่าทวาร 6 อนัหมายถงึอายตนะภายในทั้ง 6 อายตนะภายนอกทั้ง 6 กเ็รียกว่าอารมณ ์6 ดงันั้น ทวาร 6 กบั

อารมณ ์6 จึงคู่กนั 

อนิทรียสงัวร คอื ความส ารวมอนิทรีย์ 6 คอื ส ารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย และ มนะ คือ ใจ กเ็พราะอายตนะทั้ง 6 

หรือทวารทั้ง 6 เหล่านี้  ยังได้ชื่อว่าอนิทรีย์ที่แปลว่าเป็นใหญ่ อนัหมายความว่า ตาเป็นใหญ่ในทางต่อกบัรูป หูเป็นใหญ่

ในทางต่อกบัเสยีง จมูกเป็นใหญ่ในทางต่อกบักลิ่น ลิ้นเป็นใหญ่ในทางต่อกบัรส กายเป็นใหญ่ในทางต่อกบัโผฏฐัพพะ คือ 

สิ่งที่กายถูกต้อง มโน คอื ใจข้อที่ 6 นี้ เป็นใหญ่ในทางรับ ในทางต่อธรรมะคอืเรื่องราว กบัทั้งเป็นใหญ่ในทางต่อกบัรปูคู่กนั

ไปกับตา ต่อกับเสียงคู่กันไปกับหู ต่อกับกลิ่นคู่กันไปกับจมูก ต่อกับรสคู่กันไปกับลิ้ น ต่อกับโผฏฐัพพะ คือ สิ่งที่กาย

ถูกต้องคู่กนัไปกบักาย คอื เป็นใหญ่ในทางต่อคู่กนัไปกบัอายตนะภายในทั้ง 5 คอื ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ความส ารวมอนิทรีย์โดยที่เมื่อเหน็อะไร ได้ยินอะไร เป็นต้น กไ็ม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วนยินดียิน

ร้าย เพราะเมื่อยึดถือความยินดียินร้าย บาปอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมไหลเข้าสู่ใจหรือสู่จิต ต่อเมื่อมีความส ารวมอยู่ ไม่

ยึดถอืสิ่งที่เหน็ที่ได้ยินเป็นต้นเหล่านั้น กย่็อมตกอยู่แค่ตาแค่หูในภายนอกเท่านั้น ไม่ไหลเข้าสู่จิตใจ และความส ารวมนี้ ก ็

คอืตวัสต ิเพราะฉะนั้น สตจิึงเป็นเสมอืนอย่างนายทวารบาญ คอื นายประต ูเมื่อมสีตอิยู่ สตนิี้กเ็หมอืนอย่างเป็นนายประตู

ที่จะรับหรือไม่รับบุคคลที่จะเข้าประตู ถ้าเป็นผู้ร้ายกไ็ม่รับให้เข้า ถ้าเป็นผู้ดีเป็นมิตรญาติสหาย ผู้ที่น าความดีเข้ามากรั็บ 

สตนิี่เองจึงเป็นตวัอนิทรียสงัวร ความส ารวมอนิทรีย์ กเ็พราะว่าทวารทั้ง 6 นี้ เป็นทวารทั้งของส่วนดแีละทั้งของส่วนไม่ดี ว่า

ถงึส่วนไม่ดนีั้นได้แก่ ตณัหานุสยัทั้งหลาย คอื กเิลสที่ดองจิตสนัดาน เช่น ตณัหาความดิ้นรนทะยานอยากที่ดองจิตสนัดาน 

หรือตณัหานุสยัต่างๆ ที่มชีื่อเรียกต่างๆ ตณัหานุสยัเหล่านี้ ย่อมฟุ้งขึ้น ในเมื่อมอีายตนะภายนอกเข้ามากระทบกบัอายตนะ

ภายใน หรืออกีชื่อหนึ่งกเ็พราะอารมณต่์างๆ ที่มาทางทวารทั้ง 6 เหล่านั้น เมื่อเป็นอารมณอ์นัเป็นที่ตั้งของราคะ ราคานุสยั 

อนุสัยคือราคะกฟุ้็งขึ้ นมาจับอารมณ์เหล่านั้น เกิดราคะตามจิตใจ อันที่เป็นความเพลิดเพลิน ยินดีต่างๆ เมื่ออารมณ์

เหล่านั้นเป็นที่ตั้งของปฏฆิะหรือโทสะ ปฏฆิานุสยักฟุ้็งขึ้นมาเป็นความหลงต่างๆ เพราะฉะนั้น เมื่อดูข้างนอกเข้ามาจึงย่อม

ปรากฏว่าอายตนะทั้ง 6 หรือทวารทั้ง 6 นี้ มีเร่ืองอยู่เป็นอนัมาก ตากต้็องการจะดูสิ่งต่างๆที่อยากดู หูกอ็ยากจะฟังเสยีง

ต่างๆ ในสิ่งที่อยากจะฟัง จมูกกอ็ยากที่จะได้รับกล่ินต่างๆ ที่อยากจะได้ ล้ินกอ็ยากจะได้รับรสต่างๆ ที่อยากจะล้ิมรส กาย
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กอ็ยากที่จะถูกต้องสิ่งถูกต้องต่างๆ ที่อยากจะถูกต้อง มโน คอื ใจ กอ็ยากที่จะคดิเร่ืองต่างๆ ที่อยากจะคดิ กค็อือาศัยกเิลส

เหล่านี้  กองราคะ โทสะ โมหะหรือว่ากองตัณหาความดิ้ นรนทะยานอยาก เพราะว่าท าให้ใจเกิดดิ้นรนทะยาน ซึ่งเป็น

ลักษณะของตณัหา เพระฉะนั้น มนุษย์โลกจึงต้องพยายามท าต่างๆ ที่จะเสนอสนองความต้องการของตา หู จมูก ล้ิน กาย 

และ มนะ คอื ใจ 

ด้วยหนทางแห่งทุกขท์ี่เกดิเป็นราคะ โมหะ โทสะ อนัมทีี่มาจากเหตแุห่งความต้องการซึ่งถูกรับรู้  และเชื่อมต่อโดย

ผ่านเคร่ืองตดิต่อ ที่เป็นอายตนะภายนอก ได้แก่ รปู เสยีง กล่ิน รส สมัผสั (โผฏฐัพพะ) ธรรมารมณ ์อนัเข้ามากระทบและ

เชื่อมโยงกบัอายตนะภายใน คอื อนิทรีย์ 6 ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ซึ่งเป็นเครื่องมือแห่งตัวรับรู้  ดังได้กล่าวแล้ว การ

สร้างสรรคง์านทศันศิลป์สาขาประตมิากรรม ในเนื้อหาแห่งอายตนะ 6 นี้  จึงเป็นสิ่งที่ต้องแสดงออกด้วยการถ่ายทอดจินต

ภาพภายในที่เกดิจากการพิจารณาด้วยปัญญาก่อน แล้วสื่อสารออกมาด้วยรูปทรงที่ผู้ชมสามารถรับรู้ ได้ เพ่ือเป็นเคร่ือง

เตอืนสตใิห้ระลึกรู้อย่างเท่าทนัต่อความอยากความต้องการอนัเป็นเหตแุห่งทุกขท์ี่สามารถเกดิขึ้นได้กบัมนุษย์ทุกคนในทุก

ห้วงขณะแห่งจิต  

 

วตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั 

1. ศึกษาทฤษฎแีนวคดิทางศิลปะและข้อมูลข่าวสารเพ่ือก าหนดเนื้อหาด้านศิลปะ 

2. สร้างสรรคง์านทศันศิลป์สาขาประตมิากรรมจ านวน 6 ผลงาน  

3. เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรคส์ูส่าธารณะชน  

4. ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสนุทรียศาสตร์ต่อสงัคม 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ศึกษาทฤษฏีแนวคิดทางศิลปะและข้อมูลข่าวสารเพ่ือก าหนดเนื้ อหาด้านศิลปะ เพ่ือก าหนดเนื้ อหาและ

รปูทรงของผลงาน จากเอกสาร บทความ ที่เกี่ยวข้อง 

2. สร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์สาขาประตมิากรรม จ านวน 6 ผลงาน 

3. น าเสนอผลงานสร้างสรรคส์ู่สาธารณะชนเพ่ือเผยแพร่ 

4. ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสนุทรียศาสตร์ต่อสงัคมด้วยการเผยแพร่ผลงานและน าเสนอต่อสาธารณชน ในรูป

ของการแสดงนิทรรศการ และสจูิบตัรเผยแพร่ ทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เรื่องอายตนะ 6 นี้  ได้ถูกจ าแนกวิธีการท างานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) 

การศึกษาทฤษฏีแนวคิดและข้อมูลข่าวสารเพ่ือก าหนดเนื้ อหาและรูปทรงของผลงาน 2) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 

และ 3) การน าเสนอผลงานสู่สาธารณะเพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ต่อสงัคม 

 

ผลการวิจยั 

จากการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์เรื่องอายตนะ 6 ท าให้ได้ผลตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย ดงันี้   

 

ผลจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดทางศิลปะและขอ้มูลข่าวสาร เพือ่ก าหนดเนื้ อหาดา้นศิลปะ 

  จากการศึกษาเพ่ือก าหนดเนื้ อหาของผลงานสร้างสรรค์งานอนัน าไปสู่กระบวนการออกแบบรูปทรงของผลงาน

สร้างสรรค์พบว่า องค์ประกอบและกระบวนการท างานทางด้านจิตใจของมนุษย์นั้น เป็นหน้าที่และภาระของนักอภิธรรม

และนักจิตวิทยา โดยที่คนทั่วไปนั้นเข้าใจชีวิตตามความหมายของมนุษย์ว่า คือ ชีวิตโดยความสมัพันธก์บัโลก ซึ่งถูกแบ่ง

ออกเป็นสองภาค คอื ภาครับรู้และเสพเสวยโลก และภาคแสดงออกหรือกระท าต่อโลก (พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต), 

2546) ทั้งสองภาคนี้ มีระบบการท างานที่อาศัยช่องทางเสพเสวยโลกนั้น การรับรู้ ต้องอาศัยทวาร 6 คือ ตา หู จมูก ล้ิน 

กาย และใจ เป็นประตไูปสู่อาการอนัเป็นอารมณท์ั้ง 6 คอื รปู เสยีง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ในส่วนของภาค
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แสดงออกหรือกระท าต่อโลกนั้น อาศัยทวาร 3 คอื กาย วาจา และใจ เป็นตวัแสดงอาการที่ออกมาเป็นการท า การพูด และ

การคดิ หรือที่เรียกว่า กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อนึ่งค าว่า “ทวาร” นั้นมคีวามหมายเช่นเดียวกนักบั “อายตนะ” 

ที่หมายถงึ แดนเชื่อมต่อให้เกดิความรู้  หรือทางรับรู้  นั่นเอง (พระธรรมกติตวิงศ์ (ทองด ีสรุเตโช), 2548) โดยที่อายตนะ 

6 นั้นเป็นสิ่งที่มคู่ีของมนัอยู่ในโลกนี้  และถูกรับรู้ส  าหรับแต่ละอย่างๆ โดยเฉพาะ ทั้งนี้  เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจจึง

ได้แบ่งอายตนะออกเป็น อายตนะภายนอก และอายตนะภายใน ที่เป็นแดนต่อความรู้ภายนอกและภายใน อายตนะ

ภายนอก 6 อันได้แก่ รูป เสียง กล่ิน รส สิ่งต้องกาย และสิ่งที่ใจนึกนั้น สามารถเรียกให้เกิดความเข้าใจอย่างง่ายว่า 

“อารมณ”์ ที่หมายถงึ ส่งอนัเป็นที่ส  าหรับจิตมาหน่วงอยู่ หรือสิ่งส าหรับยึดหน่วงจิต ซึ่งกค็ือการรับรู้  ถูกรู้นั่นเอง และเมื่อ

อายตนะภายใน ซึ่งเป็นแดนรับรู้กระทบกบัอารมณห์รืออายตนะภายนอกจึงเกดิเป็นการรับรู้ เฉพาะด้าน เช่น ตากระทบรูป 

เกิดความรู้ เรียกว่า เห็น และ หูกระทบเสียง เกิดความรู้ เรียกว่า ได้ยิน เป็นต้น ความรู้ เฉพาะด้านแต่ละด้านนี้ เรียกว่า 

“วิญญาณ” คอื ความรู้แจ้ง รู้อารมณ ์นั่นเอง โดยวิญญาณ 6 อย่าง เท่ากบัอายตนะ 6 และอารมณ์ 6 คู่ คือ วิญญาณทาง

ตา ได้แก่ เหน็ วิญญาณทางหู ได้แก่ ได้ยิน วิญญาณทางจมูก ได้แก่ กลิ่น วิญญาณทางลิ้น ได้แก่ รู้รส วิญญาณทางกาย 

ได้แก่ รู้สิ่งต้องกาย วิญญาณทางใจ ได้แก่รู้อารมณท์างใจ หรือรู้ เรื่องในใจ ดังนั้น จึงประจักษ์ได้ว่า อายตนะ 6 อารมณ์ 6 

และวิญญาณ 6 มคีวามสมัพันธก์นั ดงันี้  

1) จักษุ-ตา เป็นแดนรับรู้  รปู-รปู เกดิความรู้  คอื จักขวุิญญาณ-เหน็ 

2) โสตะ-หู เป็นแดนรับรู้  สทัทะ-เสยีง เกดิความรู้  คอื โสตวิญญาณ-ได้ยิน 

3) ฆานะ-จมูก เป็นแดนรับรู้  คนัธะ-กลิ่น เกดิความรู้  คอื ฆานวิญญาณ-ได้กลิ่น 

4) ชิวหา-ลิ้น เป็นแดนรับรู้  รส-รส เกดิความรู้  คอื ชิวหาวิญญาณ-รู้รส 

5) กาย-กาย เป็นแดนรับรู้  โผฏฐัพพะ-สิ่งต้องกาย เกดิความรู้  คอื กายวิญญาณ-รู้สิ่งต้องกาย 

6) มโน-ใจ เป็นแดนรับรู้  ธรรม-เรื่องในใจ เกดิความรู้  คอื มโนวิญญาณ-รู้ เรื่องในใจ 

แต่ในบางคร้ังที่จิตฟุ้งซ่าน หรือใจลอย จิตใจจดจ่อแน่วแน่กับกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออยู่ในสมาธิ หลายสิ่ง

หลายอย่างที่ผ่านเข้ามาวิสัยทีจะเห็น จะได้เยน็ กไ็ม่อาจเหน็หรือได้ยินได้ เช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้ กค็ือ เมื่อมีอายตนะและ

อารมณเ์ข้ามาถงึ แต่วิญญาณไม่เกดิกจ็ะไม่เกดิการรับรู้ เช่นกนั การรับรู้ที่เกดิขี้นจากทั้งสามสิ่งนี้  คอื อายตนะ อารมณ ์และ

วิญญาณนี้  เรียกว่า “ผัสสะ” คือ การกระทบ ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการรับรู้ที่เร่ิมแต่ความรู้สกึต่ออารมณ์รับรู้  

ปฏกิริิยาอย่างอื่นของจิตใจ การจ าหมาย การน าอารมณ์ไปปรุงแต่ง ตลอดจนการแสดงออก ที่ผ่านไปสู่ล าดับขั้นของการ

เสวยอารมณ์ หรือเสพอารมณ์ที่เรียกว่า “เวทนา” คือ ความรู้สกึต่ออารมณ์ที่รับรู้ เข้ามา โดยเป็นสขุสบาย ไม่สบาย หรือ

เฉยๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หากมนุษย์ไปจับอยู่ที่ตวัเวทนากจ็ะหันเหออกไปจากการกระบวนการรับรู้  บิดเบือนไปจากความ

เป็นจริง เช่น เมื่อเกดิการรับรู้จนเกดิความสขุสบายชื่นใจแล้ว กจ็ะเกดิความอยากได้ (ตัณหา) เมื่ออยากได้กต็ิดใจพัวพัน

ยึดมั่น (อปุาทาน) ค้างใจไม่อาจวางลงได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงสิ่งนั้นได้ผ่านล่วงเลยไปหมดแล้ว ในทางตรงกนัข้าม หากร

รับรู้อารมณ์แล้วเกดิความทุกข์ เจบ็ปวด ไม่สบาย กเ็กดิความไม่ชอบ ขัดเคืองใจ อยากให้พ้นไป อยากท าลาย (ตัณหา) 

ผูกใจ ปักใจ (อปุาทาน) ค้างคาใจในทางร้าย ชิงชัง ไม่อยากพบ เกดิเป็นปฏกิริิยาให้ย่ิงยึดมั่น มั่นหมายที่จะให้พบ ให้ได้

สขุเวทนาแก่ตนย่ิงขึ้นไป อนัเป็นกระบวนการที่บังเกดิเป็นสขุทุกข์แบบซับซ้อน รุนแรง เข้มข้น ที่เป็นผลจากการเสกสรร

ของตวัมนุษย์นั่นเอง ซึ่งจะหมุนเวียนผลัดเปล่ียนกนัอยู่อย่างเป็นสงัสารวัฎ ไม่สามารถก้าวไปสู่ผลผลิตอย่างอื่น ที่ชีวิตยังไม่

สามารถเข้าถงึได้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไป 

การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์สาขาประตมิากรรมนี้  จัดเป็นงานศิลปะแขนงวิจิตรศิลป์ประเภทหนึ่งที่สร้างสรรค์ขึ้น

เพ่ือให้เกดิความรู้สกึทางสนุทรียภาพ ที่ว่าด้วยเร่ืองความงาม ผนวกกบัอารมณ์แห่งความสะเทอืนใจ ปลุกความเหน็แจ้ง 

สร้างประสบการณ์ใหม่ หรือให้ความประเทอืงปัญญาแก่ผู้ดู (ชลูด นิ่มเสมอ, 2539) ด้วยการใช้วัสดุ และปริมาตรของ

รปูทรง เป็นตวัสื่อสารแนวคดิที่เป็นเนื้อหาของผลงาน โดยการสร้างรูปทรงของงานประติมากรรมให้มีความสอดคล้องกนั

กบัเนื้ อหาตามหลักองค์ประกอบของศิลปะ และประสานกลมกลืนกันอย่างเป็นเอกภาพกับหลักการทัศนธาตุทางศิลปะ 

(Visual Element) อนัได้แก่ การใช้เส้น น า้หนัก ที่ว่าง ส ีและลักษณะพ้ืนผวิ  
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เนื้อหาที่เกดิขึ้นจากแนวคดิในการสร้างสรรคง์านนั้น ยังประกอบไปด้วยทั้งส่วนที่เป็นเร่ือง (Subject) และส่วนที่

เป็นแนวเรื่อง (Theme) ซึ่งมคีวามเชื่อมโยงสมัพันธก์นัซ้อนทบักนัอยู่ โดยแนวเร่ืองจะเป็นแนวทางของเร่ืองเป็นต้นทางที่

น าไปสู่เนื้อหาในท้ายสดุ บางคร้ังสามารถใช้แทนกนัได้ โดยที่เร่ืองถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานศิลปะแบบรูปธรรม 

เช่น คน สตัว์ สิ่งของ ศาสนา และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้  อาจกล่าวได้ว่า ศิลปินต้องการป้ัน หรือเขียนอะไร ในบางครั้งศิลปิน

สามารถสร้างสรรคง์านแบบไม่มเีรื่องได้ เป็นศิลปะประเภทนอนออบเจคตีฟ (Nonobjective Art) หรือเป็นงานทศันศิลป์

รปูแบบนามธรรม (Abstract) ไม่มเีร่ือง ที่เกดิขึ้นจากความต้องการแสดงออกของศิลปินโดยใช้การประสานกนัของรูปทรง

ที่ไม่ได้อ้างองิธรรมชาต ิแต่ศิลปินกส็ามารถตั้งชื่องานเสมอืนว่างานนั้นมเีร่ืองได้ด้วยเสมอืนว่ามเีร่ืองนั้นเป็นจุดเร่ิมต้นของ

การท างานที่ได้คล่ีคลายไปอย่างเดมิอย่างสิ้นเชิง เมื่อเร่ือง แนวเร่ือง และรปูทรงที่ถูกสร้างขึ้นเกดิความประสานสอดคล้อง

กนัอย่างเป็นเอกภาพแล้ว จะปรากฏเนื้อหาของงานแบบที่เป็นรูปธรรมได้ออกมาอย่างชัดเจนสามารถสื่อสารไปยังผู้ชมได้ 

ในขณะที่งานในรูปแบบนามธรรมนั้นเมื่อเกิดการประสานกันอย่างมีเอกภาพของรูปทรงตามทัศนธาตุทางศิลปะแล้ว 

เนื้อหาของงานจะปรากฏตามสายตาและประสบการณข์องผู้ชม ทั้งนี้  ผู้สร้างสรรคส์ามารถสร้างความส าคัญของเร่ืองที่มีต่อ

เนื้อหาให้เกดิขึ้นได้ตามเจตนาในการสร้างสรรคแ์ห่งตน โดยสามารถแยกได้เป็น 1) การเน้นเนื้อหาด้วยเรื่อง คอื ใช้เร่ืองที่

ตรงกับเนื้ อหา 2) เนื้ อหาที่ เป็นผลจากการผสมผสานระหว่างศิลปินกับเร่ือง ด้วยการน าความคิดเห็นส่วนตัวหรือการ

แสดงความรู้สึกส่วนตัวลงไปในเรื่อง 3) เนื้ อหาที่เป็นอิสระจากเร่ือง ด้วยการเน้นการผสมจินตนาการส่วนบุคคลของผู้

สร้างสรรคล์งไปในงาน และ 4) เนื้อหาไม่ม ีเรื่อง คอื การเน้นรปูทรงของงานด้วยการใช้อารมณค์วามรู้สกึ และบุคลิกภาพ

ของผู้สร้างสรรคเ์ป็นหลัก 

เพ่ือให้ส่วนเนื้ อหาของงานสอดคล้องกนัอย่างเป็นเอกภาพกบัรูปทรง ในการสร้างสรรค์รูปทรงจึงต้องสร้างด้วย

ทศันธาตุที่มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและสมัพันธ์กนั เช่น การใช้เส้นในการสร้างรูปทรงที่ท าให้เกิดที่ว่างขึ้นในรูปทรง 

และเมื่อใส่สลีงไปตามความอ่อนเข้มจนเกดิเป็นน า้หนกัที่มผีลต่อสายตาผู้ดู ทศันธาตทุี่ปรากฏขึ้นจากการใช้เส้นและสสีร้าง

รปูทรงนี้ เองจึงมทีั้งเส้นที่เป็นขอบเขตของรปูร่าง สทีี่แสดงน า้หนักอ่อนแก่ ที่ว่างรอบๆ บริเวณส ีและพ้ืนผิวที่ให้ความรู้สกึ

หรือสมัผสัหยาบละเอยีด มนัหรือด้านที่เกดิจากสหีรือวัสดุจริงของวัสดุ ทศันธาตเุหล่านี้จะประสานรวมตัวกนัอยู่ในรูปทรง

อย่างครบถ้วน อย่างไรกต็าม ผู้สร้างสรรค์สามารถวิเคราะห์แยกแยะธาตุต่างๆ ที่ทบัซ้อนกนั หรืออยู่ร่วมกนักบัธาตุอื่นๆ 

ในการสร้างรูปทรง ออกจากกันได้อย่างชัดเจนจากคุณลักษณะและหน้าที่ของแต่ละธาตุ ด้วยเหตุที่ทัศนธาตุเป็นสื่อ

สนุทรียภาพที่ผู้สร้างสรรคน์ ามาประกอบกนัเข้าให้เป็นรปูทรง เพ่ือสื่อความหมายตามแนวเร่ืองหรือแนวคดิที่เป็นจุดหมาย 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมี กฎเกณฑข์องเอกภาพ เพ่ือสร้างให้เกดิความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของสิ่งที่จะถูกสร้างสรรค์ขึ้ น

และมีความหมายในตัวเอง โดยธาตุต่างๆ ตามหลักทศันธาตุนั้นประกอบไปด้วย 1) จุด (Point) 2) เส้น (Line) 3) 

น า้หนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone) 4) แบบรูปของที่ว่าง (Space) 5) ส ี(Colour) 6) ลักษณะผิว (Texture) (ชลูด 

นิ่มเสมอ, 2539) ให้รวมตัวกนัอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบแห่งทัศนธาตุ จนเกดิเป็นรูปทรงที่แสดงความคิดและ

อารมณ์ของผู้สร้างสรรค์ออกมาได้อย่างชัดเจน และถือเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ในทุกสาขา ไม่ว่าจะ

เป็นการแสดงออกด้วยรปูแบบนามธรรม หรือรูปธรรมกต็าม ทั้งนี้  เพราะการสร้างสรรค์ทางทศันศิลป์เป็นการแสดงออก

ด้วยรปูทรงที่เร่ิมต้นจากรปูทรง พัฒนาไปด้วยรปูทรงที่ถูกสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นไปตามหลักการขดัแย้งที่เป็นการรวมตวัของ

หน่วยที่ขดัแย้งกนัอย่างมีดุลยภาพ หรือหลักแห่งการประสานที่เป็นตัวกลางให้แก่คู่ที่ขัดแย้ง และการรวมตัวของหน่วยที่

เหมอืนกนักต็าม ให้เกดิความเด่นด้วยการเพ่ิมหรือลดความส าคญัหรือความน่าสนใจในหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ที่ขัดแย้ง

กนัลง หรือการเปล่ียนแปรด้วยการเพ่ิมความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ า้กนัเพ่ือแก้ความจืดชืดน่าเบื่อหน่าย และจบลงด้วย

รูปทรงที่มีความสมบูรณ์เป็นเอกภาพ ตามที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสร้างให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่สามารถสื่อสารได้ตรงตาม

แนวคดิเนื้อหาของตน 

การสร้างสรรค์สนุทรียะให้เกดิขึ้นในผลงานทศันศิลป์-ประติมากรรมสร้างสรรค์อย่างสอดคล้องเป็นอนัหนึ่งอนั

เดียวกันระหว่างเนื้ อหาและรูปทรงที่สร้างสรรค์ พร้อมไปกับการสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้ นในผลงาน นั้น ผู้วิจัยได้ใช้

ประสบการณใ์นงานสร้างสรรคง์านประตมิากรรมที่มมีาตลอดเวลากว่า 20 ปี และประสบการณแ์ท้แห่งชีวิต ด้วยเข้าใจและ

เหน็พ้องว่า “ศิลปะคอืประสบการณ”์ (John Dewey, 1980) และประสบการณ์ดังกล่าวเป็นตัวน ามาซึ่งความรู้  ที่ผ่านมา
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เข้ามาโดยทางประสาทสมัผสัด้วยทวารทั้งหก คอื ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ ส่งผ่านไปยังการรับรู้ที่เข้าใจด้วยอาการแห่ง

อารมณ์ของรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ อันเป็นประสบการณ์นิยม (Empiricism) ตามทฤษฏีแห่ง

ความรู้  (Epistemology) ซึ่งเป็นทรรศนะที่เข้าใจได้ว่าเป็นแหล่งความรู้ที่ เชื่อถือได้ (ก าจ า สุนพงษ์ศรี, 2556) 

ประสบการณแ์ท้แห่งชีวิต เมื่อได้ผสานกบัประสบการณต์รงที่ได้เรียนรู้จากการปฏบิตัสิร้างสรรคง์านประตมิากรรมจึงได้ถูก

ถ่ายทอดออกมาเป็นส่วนของเนื้อหา และส่วนของกระบวนการสร้างสรรคท์ี่สอดคล้องกนั 

ด้วยประสบการณ์ความคุ้นชินกบัภูมิล าเนาของผู้วิจัยในแถบจังหวัดก าแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย จึงได้

เลือกใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มเีอกลักษณเ์ฉพาะตวัของเนื้อวัสดุ และสามารถสร้างลักษณะเฉพาะให้เกดิขึ้นในผลงาน

ได้ นั่นคอื การเลือกใช้วัสดุศิลาแลงเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยได้ใช้ร่วมกบัปูนสดซึ่งเป็นวัสดุที่มีลักษณะ

โดดเด่นอกีชนิดหนึ่งในงานช่างไทยประเพณแีต่โบราณ วัสดุทั้งสองชนิดนี้ จะถูกน ามาใช้ด้วยเทคนิคการสกดัศิลาแลง และ

ป้ันปูนสด 

 

 

 

รูปท่ี 1 ปูนป้ันโบราณสตูรเมืองเพชรบุรี 

 

 

 

รูปท่ี 2 เหมืองหินศลิาแลง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร 

 

โดยธรรมชาติของตัววัสดุศิลาแลง (Laterite) ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเขตอ าเภอพรานกระต่าย 

จังหวัดก าแพงเพชร อันเป็นภมูิล าเนาของผู้วิจัย ท าให้ง่ายต่อการจัดหาและเคลื่อนย้าย วัสดุธรรมชาติดังกล่าวนี้  เกดิขึ้น
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ภายใต้พ้ืนดินในเขตภมูิประเทศที่มีความชื้น มีสแีดงออกส้ม เหลือง หรือบางคร้ังเป็นสนี า้ตาลเข้มที่เกดิจากการปริมาณ

ออกไซดข์องเหลก็จ านวนมากหรือน้อยที่ผสมอยู่ในเนื้ อวัสดุ มีความชื้นผสม และผ่านกาลเวลาที่สมัผัสอากาศภายนอก มี

ความแขง็ใกล้เคียงกับหินแต่ไม่แกร่งเท่า มีรูพรุนปรากฏอยู่ทั่วไปในเนื้ อวัสดุ แสดงถึงความหนาแน่นของเนื้ อวัสดุซึ่งมี

ความแตกต่างกันมากน้อยตามความลึกในชั้นใต้ดินที่ตัววัสดุเกิด ศิลาแลงเป็นที่รู้จักกนัอย่างกว้างขวางในแถบภมูิภาค

เอเชีย โดยถูกน าไปใช้เป็นวัสดุในทางการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมมาแต่อดีตไ ม่น้อยกว่า 1,000 ปี (Schellmann, 

2014) ดังปรากฏอย่างชัดเจนในหลักฐานโบราณสถานประเภทปราสาทขอมในประเทศกมัพูชา นอกจากนี้  ในเขตพ้ืนที่

จังหวัดก าแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลกเอง กย็ังปรากฏให้เห็นหลักฐานการใช้ศิลาแลงในงานก่อสร้างศาสนสถาน

ประเภทสถาปัตยกรรมด้วย เช่น พระปรางค์วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก และโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์

ก าแพงเพชร และสุโขทัย ซึ่ งโบราณสถานดังกล่าวที่พบเห็นนี้  ได้แสดงออกถึงความหมายแห่งการเคารพและการ

สกัการบูชาต่อความเชื่อทางศาสนาเป็นปัจจัยหลัก 

 

 
 

รูปท่ี 3 ซากโบราณสถาน ประเภทศาสนสถานเก่าแก่ หลักฐานทางโบราณคดที่แสดงการใช้ศลิาแลงในการก่อสร้าง 

 

   ส าหรับตัววัสดุปูนสดนั้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้ปูนสดส าหรับป้ันจากจังหวัดเพชรบุรี ด้วยคุณสมบัติและผลงานการ

ประตมิากรรมปูนป้ันสดอนัขึ้นชื่อมาแต่อดตีจวบจนปัจจุบัน ของงานประณีตศิลป์ประดับสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ปูน

สดที่ใช้ได้สั่งซื้อจากนายชัชวาล สหัสสพาศน์ บ้านศิลปะเอเชียปูนป้ัน ซึ่งเป็นประตมิากรและครสูอนศิลปะ เพ่ืออนุรักษ์และ

สบืสานงานป้ันปูนสดเมืองเพชรบุรี คุณสมบัติเด่นของปูนสดเพชรบุรีนี้ นอกจากความสอดคล้องกับตัววัสดุศิลาแลงใน

ฐานะที่ใช้ประกอบกนัเป็นงานประณีตศิลป์ประดับสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณีแล้ว ตัววัสดุยังมีคุณสมบัติที่ใช้ง่าย 

สะดวก เกบ็ได้นาน เนื้ อปูนป้ันยึดเกาะติดกบัพ้ืนผิววัสดุดีมาก เมื่อแห้งแล้วเนื้ อปูนมีสขีาว แขง็แกร่ง ทนทาน มีอายุงาน

นานนับร้อยปี 

 

ผลการสรา้งสรรคง์านทศันศิลป์สาขาประติมากรรม  

เมื่ อได้ศึกษาจากทฤษฎีแนวคิดทางศิลปะและข้อมูลข่าวสารจากการทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ 

(Information) และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกบัการใช้ประสบการณต์รงเป็นพลังผลักดันแห่งการสร้างสรรค์ ท า

ให้ผู้วิจัยได้เริ่มลงมอืสร้างงาน โดยแบ่งกระบวนการสร้างสรรคอ์อกเป็นขั้นตอนดงันี้  

1. การสร้างเนื้อหาหรือเรื่องของผลงาน 

ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกให้ผลงานมีเนื้ อหาและเรื่องราวแห่งการรับรู้ ด้วยผัสสะภายนอกจากทวารทั้งหก  แปร

ความหมายไปตามอารมณแ์ห่งผสัสะภายใน ที่ปุถุชนทั่วไปพึงรับรู้ได้ ด้วยประสบการณส่์วนบุคคลของผู้เสพแต่ละคน ทั้งนี้  

ได้ก าหนดส่วนของเนื้อหาของผลงานทั้งหมดเป็นสองเรื่อง คือ เรื่องของ “การรับรู้” และ “ความลับ” โดยใช้สญัลักษณ์ที่

คล่ีคลายจากรปูทรงธรรมชาตเิป็นตวัก าหนดเร่ือง และแปรความหมายของการรับรู้ของแต่ละบุคคลไปในแนวทางอนัเป็น
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สจัธรรมแห่งวิถชีีวิต ตามสภุาษิตไทยที่ว่า “หน้าต่างมหูีประตมูช่ีอง” อนัแปลความหมายถงึการพยายามปกปิด หรือบดบัง

ซ่อนเร้นสิ่งใดๆ ที่เกดิขึ้นจากการกระท าอนัก าเนิดจากความอยาก ความต้องการแห่งผัสสะภายในที่ถูกควบคุม ครอบง า 

ด้วยอารมณแ์ห่งกเิลสตัณหาอย่างขาดสติยั้งคิด กล้็วนไม่ผ่านพ้นจากการรับรู้ทางผัสสะทั้งภายในและภายนอกของมนุษย์

อื่นผู้อยู่รายล้อมอยู่นั่นเอง ไม่วันใดกว็ันหนึ่ง  

2. การสร้างภาพร่างความคดิของผลงาน 

เมื่อได้ส่วนเนื้ อหาของผลงานประติมากรรมแล้ว ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างภาพร่างความคิดเพ่ือเป็นตัวจับ

จินตนาการของตนเอง หลังจากได้ผ่านการพิจารณาด้วยสตปัิญญาอย่างเป็นขั้นตอนแล้วในเบื้องต้น โดยได้ใช้ดนิสอด าและ

กระดาษร่างแบบเป็นอุปกรณ์ในการท างาน จนได้ภาพร่างความคิดจ านวน 10 ชิ้นงาน พร้อมรายละเอยีดภาพร่างการลง

พ้ืนผวิปูนป้ัน และการก าหนดลักษณะของลวดลายปูนป้ัน ดงันี้  

 

 
 

รูปท่ี 4 ภาพร่างความคิด ตามเน้ือหาและแนวคิดที่ถูกสร้างขึ้น 

 
 

  
 

รูปท่ี 5 – 6  ภาพร่างความคิดชุดที่ 2 และภาพร่างความคิด ที่แสดงพ้ืนผวิของวัสดุในการสร้างสรรค์ 
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รูปท่ี 7-8 ภาพร่างความคิดและภาพขยายแสดงการสร้างลวดลายด้วยวัสดุปูนป้ัน 

 

    
 

รูปท่ี 9  -11  ภาพร่างความคิดรปูทรงและพ้ืนผวิ 

 

    
 

รูปท่ี 12-14  ภาพร่างความคิดรปูทรงและพ้ืนผวิ 
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การสร้างสรรคผ์ลงานจากภาพร่างความคดิ 

จากแบบร่างความคิดที่ได้ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด จึงได้เร่ิมต้นลงมือสร้างสรรค์ผลงานจากแบบร่างที่ได้เลือกไว้ 

ซึ่งเป็นแบบที่ได้คล่ีคลายจากผลงานก่อนหน้าในวัสดุประเภทเดยีวกนั โดยเร่ิมกระบวนการ ดงันี้  

1. เลือกวัสดุศิลาแลงตามขนาดและสดัส่วนที่สอดคล้องกบัแบบร่าง 

2. เร่ิมสร้างรปูทรงลงบนก้อนศิลาแลงโดยวิธกีารสกดัส่วนที่ไม่ต้องการออก ด้วยเคร่ืองมือในการสกดัหิน ที่

เจาะแท่งหินให้เป็นรูกลมในส่วนที่ต้องการเอาออก หลังจากนั้น จึงใช้สิ่วและค้อนกะเทาะพ้ืนที่บริเวณรูกลมที่เจาะไว้ จน

ชิ้นส่วนศิลาแลงหลุดออก และได้รปูทรงที่ต้องการ 

 

  
 

รูปท่ี 15-16  แสดงการแกะสลักด้วยวิธกีารสกดัหินส่วนไม่ต้องการออก 

 

3. เร่ิมสกดัส่วนนอกของก้อนให้ได้รูปทรงของเส้นรอบนอกที่คมชัด แต่ทิ้งส่วนพ้ืนผิวด้านข้างของก้อนศิลา

แลงให้เป็นไปตามธรรมชาตทิี่เกดิขึ้นจากการสกดัจากใต้ผวิดนิ 

4. เมื่อได้รปูทรงของก้อนศิลาแลงตามแบบร่างความคดิแล้ว จึงเร่ิมป้ันปูนสด ด้วยการใช้เคร่ืองมอืป้ันที่เป็น

เกรียงสแตนเลสบาดลงบนช่องที่ถูกเจาะไว้แล้ว 

 

 
 

รูปท่ี 17 แสดงขั้นตอนการป้ันปูนเพ่ือสร้างรปูทรงบนศิลาแลง 

 
5. ป้ันปูนสดลงบนต าแหน่งที่ก  าหนดบนไว้ภาพร่าง จนได้ผลงานที่ส  าเรจ็ตามที่ต้องการ และเป็นไปตามแบบ

ร่างความคดิที่ร่างไว้ 

6. สร้างสรรคผ์ลงานตามแบบร่างความคิดชิ้นอื่นๆ ตามกระบวนการสร้างงานเช่นเดียวกนัผลงานจากแบบ

ร่างชิ้นที่ 1 
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รูปท่ี 18-19 ผลงานประติมากรรม “Perception” ขนาด 20x50x50 เซนติเมตร เทคนิคศลิาแลง ปูนป้ัน 

 

  
 

รูปท่ี 22-21  ผลงานประติมากรรม “Perceive” ขนาด 33x27x43 เซนติเมตร เทคนิคศลิาแลง ปูนป้ัน 

 

ผลการเผยแพร่ผลงานการสรา้งสรรคสู่์สาธารณะชน  

ผลงานสร้างสรรค์ทศันศิลป์สาขาประติมากรรมเรื่องอายตนะ 6 ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นถูกน าเผยแพ่สู่สาธารณะ

ชนทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาตหิลายคร้ัง ในลักษณะการร่วมแสดงแต่ละชิ้นงาน และการแสดงเดี่ยวผลงานรวม ในการ

แสดงนิทรรศการระดับนานาชาติ ได้น าเสนอผลงาน 3 ชิ้นงาน ที่สร้างสรรค์แล้วเสรจ็ในช่วงโอกาสและจังหวะที่ประจวบ

เหมาะ กบัการจัดแสดงกจิกรรมและนิทรรศการระดบันานาชาต ิดงันี้  

1. ผลงานสร้างสรรคช์ิ้นที่ 1 ได้จัดแสดงในงาน 1964 - 2014 Half Centuries ณ หอศิลป์คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเชียง ในระหว่างวันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2557 มีศิลปินร่วมแสดงผลงานจากประเทศญี่ ปุ่น เยอรมัน 

เวียดนาม ออสเตรเลีย และไทย  

 



 Proceedings “นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ 11: Research & Innovation งานสร้างสรรค์ 

 

- 725 – 

 

  

 

รูปท่ี 22 - 23 ผลงาน “Perceive” ขณะติดตั้งและจัดแสดงในงานนิทรรศการ 1964-2014 Half Centuries  

 
2. ผลงานสร้างสรรค์ชิ้ นที่ 2 ได้น าเสนอและจัดแสดงในงาน International Art Workshop ณ หอศิลป์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธญับุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 - 29 สงิหาคม 2557 โดยมีศิลปินแห่งชาติสาขา

ทศันศิลป์ ศิลปินครูอาจารย์ด้านทัศนศิลป์ ศิลปินอิสระ และศิลปินนานาชาติจากประเทศลาว เวียดนาม พม่า ฝรั่งเศส 

และโปรตเุกส เป็นต้น เข้าร่วมปฏบิตังิานทางศิลปะ และแสดงผลงานร่วมกนั 

3. ผลงานสร้างสรรคช์ิ้นที่ 3 ได้น าเสนอและจัดแสดงในงาน RMUTL International Art Workshop 2014, 

Rajamangala University Technology Lanna จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2557 โดยมีศิลปิน

แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ศิลปินชั้นน าของไทย ศิลปินครูอาจารย์ และศิลปินนานาชาติจากประเทศไอร์แลนด์ จีน 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อนิเดยี ฝร่ังเศส และพม่า เป็นต้น เข้าร่วมปฏบิตังิานทางศิลปะ และแสดงผลงานร่วมกนั 

 

 
 

รูปท่ี 24 ผลงาน “Perception#2”ขนาด 15x40x40 เซนติเมตร เทคนิคศลิาแลง ปูนป้ัน 

 
ส าหรับการจัดแสดงเดี่ยวผลงานทั้งหมดในโครงการการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์เร่ืองอายตนะ 6 นี้  ได้ถูก

ก าหนดให้จัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2558 พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านการ

น าเสนอในงานนเรศวรวิจัย คร้ังที่ 11 มหาวิทยาลัยนเรศวรปี พ.ศ.2558 ด้วยเช่นกนั 
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ผลการส่งเสริมคุณค่าทางดา้นสนทรียศาสตรต่์อสงัคม 

 จากการน าเสนอทั้งผลงานสร้างสรรคช์ิ้นที่ 1 ในงาน “1964-2014 Half Centuries” ณ หอศิลป์คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเชียง ในระหว่างวันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2557 มีศิลปินร่วมแสดงผลงานจากประเทศญี่ ปุ่น เยอรมัน 

เวียดนาม ออสเตรเลีย และไทย ผลงานสร้างสรรค์ชิ้ นที่ 2 ในงาน International Art Workshop ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ธญับุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 - 29 สงิหาคม 2557 และผลงานชิ้นที่ 3 ในงาน RMUTL 

International Art Workshop 2014, Rajamangala University Technology Lanna จังหวัดเชียงใหม่ โดยมศีิลปินแห่งชาติ

สาขาทศันศิลป์ ศิลปินชั้นน าของไทย และศิลปินนานาชาตจิากประเทศไอร์แลนด ์จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อนิเดยี ฝร่ังเศส 

และพม่า เป็นต้น เข้าร่วมปฏบิัติงานทางศิลปะ และแสดงผลงานร่วมกนั ด้วยการจัดแสดงและปฏิบัติการสร้างสรรค์สู่

สาธารณะในการระดับนานาชาติที่ผ่านมา เป็นการแสดงออกถึงคุณค่าแห่งสุนทรียศาสตร์ผ่านตัวผลงานประติมากรรม

สร้างสรรค์ ที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด ถึงกระบวนการสร้างงานด้วยทักษะฝีมือของผู้สร้างสรรค์ที่มีความเชี่ยวชาญใน

ทกัษะเชิงช่างที่สอดประสานกนัอย่างเป็นระบบของทั้งส่วนเนื้ อหาและรูปทรงของผลงานอย่างกลมกลืน ผ่านกระบวนการ

สร้างสรรคแ์ละทกัษะเชิงช่าง ส่งเสริมให้เกดิคุณค่าแห่งสนุทรียศาสตร์ขึ้นในผลงานประติมากรรมที่ปรากฏออกสู่สาธารณะ 

ความเป็นเอกภาพในผลงานนี้นับถือส่วนส าคัญย่ิงอนัจะขาดไปเสยีมิได้ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะทุกประเภท ที่เป็นตัว

บ่งชี้ ถึงคุณค่าแห่งการสร้างสรรค์ อธบิายถึงเหตุผลแห่งกระบวนการสร้างสรรค์ในด้านของความงดงามที่พาดพึงถึงกาละ

และเทศะในช่วงขณะเวลาท าการสร้างสรรค์ โดยผลงานที่ได้น าเสนอแล้วทั้งสามชิ้ นงานนี้  ได้แสดงถึงคุณค่าแห่ง

ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทั้งทางด้านกระบวนการคิด เทคนิควิธกีาร และผลที่ปรากฏของตัวผลงานต่อสงัคมในกลุ่มผู้

สร้างสรรคร์ะดบัชาต ิและนานาชาตใิห้ปรากฏอย่างเป็นที่ยอมรับโดยปราศจากข้อกงัขา 

 

  
 

รูปท่ี 24-25  ขณะน าเสนอผ่านการปฏบิัติงานทางศลิปะนานาชาติ 

 
อภิปรายและสรุปผล 

เมื่อการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์เรื่องอายตนะ 6 ได้ด าเนินไปตามขอบเขตและวิธดี าเนินการวิจัย ผลการวิจัยที่ได้

จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ทั้ง 4 ประการ คือ ได้ความรู้และแนวทางจากการศึกษาทฤษฎีแนวคิดทาง

ศิลปะและข้อมูลข่าวสารท าให้สามารถก าหนดเนื้ อหาผลงานที่ได้น าไปสู่ การออกแบบสร้างรูปทรงของผลงาน ความรู้จาก

การศึกษาปรัชญาทางพุทธศาสนาและแนวคดิในเรื่องอายตนะ 6 การท าความเข้าใจกบัเรื่องทฤษฏอีงค์ประกอบของศิลปะ 

ที่เน้นในเร่ืองทศันธาตุทางศิลปะ เมื่อผนวกกบัประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ ท าให้ได้รูปทรงของงานประติมากรรมที่มี

ความเป็นเอกภาพอย่างสอดคล้องกันระหว่างส่วนของเนื้ อหาและรูปทรงผลงาน และแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของผู้

สร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏอยู่บนผลงานอย่างโดดเด่น และเป็นที่ตระหนักในวงการศิลปกรรมร่วมสมัยไทย ด้วยการ

เลือกใช้วัสดุและเทคนิควิธใีนการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงทกัษะความเชี่ยวชาญในเชิงช่าง ซึ่งเกดิจากการพยายามทดลองหา

วัสดุใหม่ๆ คอื การใช้ศิลาแลงและปูนป้ัน ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยวัสดุดังกล่าวนี้มีความหมายในการเชื่อมโยงอดีต

กบัปัจจุบัน ทั้งในส่วนของตัววัสดุเองที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอดีต และในส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์เองที่เลือกใช้
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วัสดุที่เป็นวัตถุดบิทางธรรมชาตใินท้องถิ่นบ้านเกดิของตนเอง ความเป็นเอกภาพตามหลักทศันธาตทุางศิลปะที่เกดิขึ้นจาก

การประสานกลมกลืนกนัระหว่างส่วนของเนื้ อหาและรูปทรง และความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ จึงสอด

ประสานกนัภายในผลงานสร้างสรรคท์ศันศลิป์ชุดอายตนะ 6 อย่างสมบูรณ ์จนเมื่อผลงานได้ถูกน าเสนอผ่านนทิรรศการทั้ง

ระดบัชาตแิละนานาชาต ิจึงเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางสนุทรียศาสตร์ต่อสงัคม ในด้านความสมบูรณ์อย่างเป็นระเบียบของ

ความสอดคล้องกนัของส่วนของเนื้ อหาและรูปทรง ที่สามารถกระตุ้นเตือนและสะกิดใจผู้ชม ให้รับรู้ถึงสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์

ต้องการสื่อสารผ่านผลงานไปสู่ผู้ชม อนัน ามาซึ่งความสนใจจากผู้ชมทั้งที่เป็นศิลปินนานาชาติที่ร่วมแสดงผลงาน ศิลปิน

ไทยชั้นน า และผู้ชมทั่วไปที่สนใจ นอกจากการนี้ ในกระบวนการท างานของผู้สร้างสรรค์เองนั้น ตามธรรมชาติของการ

สร้างสรรคง์านทศันศิลป์ สาขาประตมิากรรมนี้  ต้องอาศัยทกัษะเชิงช่างและประสบการณเ์ฉพาะตนในการแก้ปัญหาที่มกัจะ

เกดิขึ้นเสมอเป็นเหตกุารณเ์ฉพาะหน้าในกระบวนการสร้างสรรค์ ที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์การเผชิญหน้ากบัวัสดุที่ใช้ใน

การสร้างสรรคผ่์านกระบวนการสร้างงาน ตามที่ จอห์น ดวิอี้  ได้กล่าวไว้ (John Dewey, 1980) การเผชิญหน้ากบัวัสดุและ

กระบวนการท างานนี้  จะเป็นตัวขับ แรงบันดาลใจ และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกบัผู้สร้างสรรค์ จนเกดิการเรียนรู้  

รู้จักอย่างเข้าใจ ที่ได้เพ่ิมพูนทกัษะความเชี่ยวชาญในเชิงช่าง และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ การท างานสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ 

ต่อไปในอนาคตได้อย่างมเีอกลักษณแ์ละเอกภาพ 
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โครงการวิจยัสรา้งสรรคง์านทศันศิลป์ เรือ่ง “ปัจเจกภาพพฤติกรรมทางร่างกายใน

กระบวนการรบัรูข้อ้มูลข่าวสาร” 

ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ 

 

Visual art Project Perception of Medias Information. 

Thaveerat Promrat 

 

ภาควิชาศลิปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณโุลก 

 

บทคดัย่อ 

  การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศกึษา คือ 1. ศกึษาทฤษฎีแนวคิดทางศลิปะและข้อมูลข่าวสารเพื่อก าหนดเนื้ อหาด้านศิลปะ 

2. สร้างสรรค์ศลิปะภายใต้กรอบแนวคิดปัจเจกภาพพฤติกรรมทางร่างกายในกระบวนการเกี่ยวกบัข่าวสารข้อมูลจ านวน 6 ผลงาน 3. เผยแพร่

ผลงานการสร้างสรรค์สู่สาธารณะชน 4. ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสนุทรียศาสตร์ต่อสงัคม โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ที่เกิด

จากการศกึษาข้อมูลการรับรู้ ข่าวสาร อันส่งผลต่อพฤติกรรมด้านร่างกายและจิต เพราะมนุษย์ไม่ได้สื่อสารโดยใช้ภาษาเพียงอย่างเดียว ความ

พิเศษของมนุษย์ คือสามารถที่จะใช้สิ่งต่างๆ มาสื่อความหมายได้หลากหลายมาก เช่น การใช้ค าพูดเป็นเคร่ืองสื่อสาร ใช้ลักษณะสหีน้าท่าทาง

เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้ สกึ ใช้ร่างกายและเคร่ืองแต่งกายเพ่ือสื่อสถานะทางสงัคมเป็นต้น และเมื่อมนุษย์น าลักษณะการรับรู้ดังกล่าวมาพัฒนา

เป็นชุดข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นข้อมูลจริงและข้อมูลลวง ชุดข้อมูลต่างๆ จึงพัฒนาขยายผลเพ่ือให้เกิดการรับรู้ที่แตกต่างหลากหลาย เมื่อมนุษย์

รับรู้ ชุดข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบ และส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกาย จากผลดังกล่าวผู้วิจัย

ได้น ามาวิเคราะห์แปลค่าออกมาเป็นผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์เพ่ือสะท้อนภาพลักษณะถึงผลกระทบที่มีต่อความรู้ สึกในแง่ลบและมี

ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจถูกแสดงออกผ่านทางร่างกาย ผู้วิจัยใช้การแทนค่าโดยการสร้างรูปทรงทางศิลปะที่บ่งบอกถึงความผิดปกติทาง

ร่างกายที่แสดงออกมา ผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ดังกล่าวจะเป็นภาพสะท้อนและเช่ือมโยงให้ผู้ที่ได้ศกึษารับรู้ เกิดความตระหนักทั้งในแง่ของ

ความคิดและแง่ของความงามในทางศลิปะ 

 

Abstract 

 The purposes of this research were (1) to study the concept art theory and information for setting artistic content, (2) to 

create the art under individual concept of physical behaviors on collecting data process with 6 art works, (3) to distribute the creative 

works to the public, and (4) to promote the aesthetic value to society by using visual art’s creative process that happening from the 

study of information perception and effecting on both physical and mental behaviors because the man does not communicate by using 

language only. The specialty of mains able to use things for communicating very versatile meaning such as use words to be the 

communicating tool, use facial expressions to convey emotions, use body and costumes to convey social status, and etc. When man 

took the kinds of perceptions above to develop and made them to be data sets that were both true and false data sets, they developed 

and expanded the results for having diversity perception. When man got the data sets above, it effected both positive and negative 

ways. In addition, it effected on the behaviors that showing via physical expression. As a result, the researcher analyzed and 

interpreted them to be creative painting work for reflecting the images to the effect of negative feeling that effecting on both physical 

and mental expressions showing through the body. The researcher used the substitution by creating artistic shapes that indicating 

abnormal physical expression. The creative painting work above would be the reflected image and would connect to those who have 

studied knowing this matter and having awareness both in terms of ideas and the sense of beauty in art. 

 

บทน า 

การใช้ภาษาเป็นสื่อในการส่งข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้มนุษย์รับทราบนั้น ประกอบด้วยผู้ ส่งสารและผู้ รับสาร  

เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงเป็นวงจรการสื่อสาร จากการพัฒนาวงจรการสื่อสารของ โรมัน จาคอบ พบว่าองค์ประกอบใน

วงจรการสื่อสาร ประกอบด้วย บริบท สาร ฝ่ายส่งสาร ฝ่ายรับสาร สื่อเชื่อมโยง และ รหัส โดยหน้าที่ของวงจรการสื่อสาร 

ท าหน้าที่อ้างอิง หน้าที่เชิงสร้างสรรค์ หน้าที่อารมณ์การแสดงออก หน้าที่ผลักดันสู่การปฏบิัติ หน้าที่การเชื่อมโยง ความ
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ผูกพันเป็นสงัคม และหน้าที่เหนือภาษา หน้าที่ต่างๆเหล่านี้ ไม่ได้แสดงบทบาทเท่าเทยีมกนัหรือสม ่าเสมอในเหตุการณ์การ

สื่อสารที่ต่างกนั เหตกุารณก์ารสื่อสารอย่างหนึ่งอาจเน้นที่ฝ่ายส่งสารและหน้าที่ของฝ่ายส่งสาร อกีเหตกุารณห์นึ่งอาจเน้นที่

ฝ่ายรับสาร 

ดงันั้น สาร (massage) จึงหมายถงึ เนื้อหาของการสื่อสารนั้น ไม่ได้ให้เนื้ อหาทั้งหมดทั้งกระบวนการการสื่อสาร

หนึ่งๆที่เกดิขึ้น แต่ยังขึ้นอยู่กบัองคป์ระกอบอื่นๆทั้งหมดร่วมอยู่ด้วย นอกจากนี้ สารยังมีหน้าที่มากไปกว่าเนื้ อหาโดยตรง

ล้วนๆของมัน กล่าวคือ มันอาจมีหน้าที่เชิงเปรียบเทยีบ อุปมาอุปมัย เสยีดส ีถากถางกไ็ด้ ส่วนฝ่ายส่งสาร (addresser) 

เป็นได้ทั้งบุคคลหรือกลุ่มคน องค์กร สถาบัน ซึ่งครอบคลุมไปถึงการผลิตสารนั้นๆ ถ้าการสื่อสารเน้นมาที่ตัวผู้ส่งสาร ก็

มกัจะเน้นที่อารมณห์รือการแสดงออก ฝ่ายรับสาร (addressee) ได้แก่ ผู้รับฟังการพูด ผ่านการรับฟังรับชม จากสื่อต่างๆ

เช่น โทรทศัน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อจากอนิเทอร์เนท เป็นต้น โดยทั่วไปเรามกัมองว่าผู้รับสารเป็นฝ่ายรับฝ่ายถูกกระท า ดังหน้าที่

การรับรู้การปฏบิัติ บริบท (context) และหน้าที่เชิงอ้างองิ (referential) จึงหมายถึงบริบทที่จะก าหนดความหมายสาร

นั้นๆหรือตวับทนั้นๆให้เข้าใจร่วมกนั ลักษณะความสมัพันธแ์ละการเชื่อมโยง (contact) ระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสารซึ่ง

อาจเป็นการเผชิญหน้า ผ่านเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ส่งสารต่างๆ ท าให้เกดิความสมัพันธห์รือสื่อมีหน้าที่สร้างความผูกพัน

ประสบการณร่์วมในสงัคม ระหว่างผู้พูดกบัผู้ฟัง ส่วนรหัส (code) คอื กฎเกณฑโ์ครงสร้างค่านิยมที่แฝงอยู่ในกระบวนการ

การสื่อสาร เราอาจก าหนดได้ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนกไ็ด้ หรืออาจอยู่ที่ฝ่ายส่งสารกบัฝ่ายที่รับสารกไ็ด้ 

ดังนั้น ในการถอดรหัสการส่งสารและการรับสาร ผู้วิจัยได้อาศัยหลักวิชาการที่มีการใช้กันอยู่ คือ กรอบของ

ความรู้  ความสมัพันธท์างการผลิตในสงัคม โครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร เพ่ือน ามาหาค่าความหมาย

และความรู้สกึที่ได้จากการรับสารเพ่ือแปลค่ามาสู่การสร้างสรรค์รูปทรงเชิงความหมายและความรู้สกึทางศิลปะ ถ่ายทอด

โดยกระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่เกดิจากการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารออกมา เป็นค่าความหมายแฝงในงานศิลปะเพ่ือส่ง

สารต่อไปยังผู้ชมให้เกดิการรับรู้ความหมายของสารที่ถูกส่งออกไป โดยแสดงออกผ่านอาการความรู้สกึเครียดอนัเป็นผล

จากการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารที่มากจนเกนิไป ผลของงานสร้างสรรค์ที่ได้จึงกลายเป็นเนื้ อหาในการกระตุ้นให้คนรับสารได้

ตระหนักถงึผลเสยีที่เกดิจากการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารมากจนเกนิไปและขาดการแยกแยะกล่ันกรองในการรับรู้  น ามาปรุงแต่ง

เป็นตวัอารมณจ์นกลายเป็นผลเสยีต่อตนเองและท้ายที่สดุกแ็สดงออกมาผ่านภาษาทางร่างกาย 

ดังนั้น การศึกษาวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะครั้งนี้ จึงเป็นการบ าบัดและเยียวยาทั้งทางร่างกาย และความรู้สึกอย่าง

แท้จริง โดยอาศัยกระบวนการทางศิลปะ คือ การน ากระบวนการในการสร้างสรรค์ และการใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ทาง

ศิลปะเข้ามาด าเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือให้ได้ศิลปะสร้างสรรคท์ี่ช่วยบ าบัดความรู้สกึของผู้สร้างสรรค์

และผู้รับสารจากการได้รับชมผลงานสร้างสรรค์ผ่านเร่ืองราวของรูปทรง เทคนิค สีสันที่สะท้อนความรู้ สึกเกบ็กด 

เคร่งเครียด โดยการอ่านค่าความหมายจากการถูกกระท าของผู้รับสาร เพ่ือชี้ ให้เหน็ถึงผลกระทบจาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร

ที่มากจนเกนิไปในปัจจุบนั  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. ศึกษาทฤษฎแีนวคดิทางศิลปะและข้อมูลข่าวสารเพ่ือก าหนดเนื้อหาด้านศิลปะ 

2. สร้างสรรคศ์ิลปะภายใต้กรอบแนวคดิปัจเจกภาพพฤตกิรรมทางร่างกายในกระบวนการเกี่ยวกบัข่าวสารข้อมูล

จ านวน 6 ผลงาน  

           3. เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรคส์ู่สาธารณะชน 

           4. ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสนุทรียศาสตร์ต่อสงัคม 

 

ประท่ีคาดว่าจะไดร้บั 

         1. ได้ผลงานสร้างสรรคศ์ิลปะที่สะท้อนปัญหาเชิงสงัคมที่เกดิจากการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารจ านวน 20 ผลงาน 

         2. ก่อให้เกดิการส่งเสริมคุณค่าทางศิลปะและการรับรู้ ด้านสนุทรียศาสตร์แก่สงัคม 
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      3. ก่อให้เกดิการพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยแก่นักศึกษาและผระชาชนโดยทั่ วไปที่เข้ารับชมผลงาน

สร้างสรรค ์

 

ขอบเขตของงานวิจยั 

1. การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ 

            1.2 การศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการสื่อสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการทาง

ศิลปกรรม แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะ และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ

ความเครียด แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัศิลปะบ าบดั 

            1.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการทดลองสร้างสรรคร์ปูแบบศิลปะ คือ ช่วงของการทดลองสร้างสรรค์รูปแบบ

ผลงานจิตรกรรมโดยการผสมผสานเทคนิคการสร้างสรรค ์

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

        โครงการวจิยัสรา้งสรรคง์านทศันศิลป์เรือ่งปัจเจกภาพพฤติกรรมทางร่างกายในกระบวนการรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร 

ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดงันี้  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั   

          1. ศึกษาข้อมูลวัสดุอปุกรณท์ี่เกี่ยวข้องกบัการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 

          2. พัฒนาแบบร่างผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ โดยการสร้างรูปแบบและรูปทรงที่สอดคล้องกับเนื้ อหาการ

สร้างสรรค ์

          3. สร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมที่ได้จากการพัฒนาแบบร่างที่สอดคล้องกบัเนื้อหาการสร้างสรรค ์

          4. จัดแสดงผลงานจิตกรรมสร้างสรรคเ์พ่ือเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะชน  

          โดยผู้วิจัยได้ด าเนนิการศึกษาวิจัย ดงัต่อไปนี้   

          ขั้นตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฏเีกี่ยวกบัการสื่อสาร ทฤษฎีเกี่ยวกบัวิธกีารทางศิลปกรรม แนวคิดเกี่ยวกบัศิลปะ 

และคุณสมบัติอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความเครียด แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบั

ศิลปะบ าบดั 

          ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร การแสดงออกเพ่ือการ

สื่อสารผ่านร่างกาย ผลของความเครียดที่เกดิจากการับรู้ ข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม  

          ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 

          ขั้นตอนที่ 4 จัดแสดงผลงานจิตรกรรมเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

          ขั้นตอนที่ 5 น าเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญผ่าน (นเรศวรวิจัย)           

          ขั้นตอนที่ 6 สรปุและรายงานผลการวิจัย  

 

ผลการวิจยั 

ผู้วิจัยได้พัฒนาการสร้างสรรค์รูปแบบผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนเนื้ อหาเร่ืองราวจากการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

ต่างๆ โดยการสร้างรูปทรงของบุคคลขึ้ นมาเพ่ือเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้สึกออกไปสู่ผู้ ชม โดยลักษณะของรูปทรงได้

แสดงออกในเรื่องสญัชาติญานที่เกดิจากสิ่งที่เข้ามากระทบกบัจิตใจ ภาวะความวิตกกงัวลที่หลอกหลอนจิตใจ ภาวะของจิตใต้

ส านึกที่ถูกกดทับจากการรับรู้สื่อ การได้ระบายสิ่งที่เป็นเนื้ อหาเรื่องราวจากประสบการณ์ชีวิตหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นใน

ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่กบัเหตกุารณปั์จจุบนั เพ่ือช่วยระบายความทรงจ าออกมาเป็นภาพและเข้าใจความรู้สกึของตนเอง รวมทั้ง

ตระหนักถึงการใช้จินตนาการ เพราะว่าจินตนาการ คือ ความเป็นอสิระ ไม่มีอะไรถูกอะไรผิด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ในการ

สร้างสรรคป์ระกอบด้วย สนี า้มนั สชีอร์ค ดนิสอ สผีสมอาหาร สเีทยีน โดยสร้างสรรคบ์นผนืผ้าใบส าเรจ็รปูและกระดาษ  
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 การสร้างสรรคค์ร้ังนี้ อยู่ที่การน าเสนอจินตนาการอนัเกดิจากปัญหาของแต่ละคนที่ก  าลังประสบอยู่ สิ่งเหล่านี้ ถูก

ถ่ายทอดออกมาเป็นรปูทรงของมนุษย์ วัตถุประสงคเ์พ่ือให้ได้ระบายอารมณ์ผ่านความรู้สกึและการรับรู้ ผ่านการใช้สทีี่เกดิ

จากเนื้อหาเรื่องราวการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร รู้จักการแก้ปัญหาและการรับมือกบัการควบคุมการใช้ส ีมีสมาธใินการควบคุม

อารมณ์ขณะท างาน เพ่ือบอกกล่าวถึงอารมณ์ความรู้สกึทั้งรูปธรรมและนามธรรม การใช้สจีะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจซึ่ง

เป็นตวัแทนของความประทบัใจต่อสิ่งที่เกดิจากการเหน็และสิ่งที่เกดิขึ้นภายในจิตใจ 

 การแสดงออกด้วยเทคนิคดังกล่าวในทางศิลปะ คือ การเปิดเผยตัววัสดุจริงๆ โดยไม่ต้องพ่ึงพาการลอกเลียน 

แบบ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ทุกคนสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ใบหน้าของตนเองเป็นแบบ เหตุผลเพราะมนุษย์มีชีวิตอยู่กับ

ตนเองและยึดถอืตนเองมากที่สดุ ดงันั้น การสร้างสรรค์ใบหน้าตนเองคงท าให้เกดิความพึงพอใจมากที่สดุ การแสดงทาง

เทคนิคจึงดูมีความหมาย ดังนั้น โจทย์การสร้างสรรค์ไม่เอนเอียงไปหาสิ่งยึดมั่นอื่นๆ ที่ไกลตัวจนเกินไปมาใช้ในการ

สร้างสรรค ์เทคนิคและวิธกีารช่วยให้เกดิความเชื่อมั่นกล้าน ารปูทรงมาใช้เพ่ือให้เกดิสิ่งใหม่ ใช้เพ่ือทดแทนความโดดเดี่ยว

ของตนเอง รวมทั้งปัญหาที่เกดิจากความเครียด ความกดดัน ความผิดพลาด ความเหงา หรือความคิดถึงบุคคลอนัเป็นที่

รัก การน ารปูทรงดงักล่าวมาใช้ในฐานะวัตถุทางศิลปะเพ่ือช่วยเยียวยาความรู้สกึที่ขาดหายไปของตนเอง เพ่ือค้นหาตัวตน

ผ่านการสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ๆ ระบายความรู้สกึทั้งที่เป็นรูปธรรม กึ่งนามธรรม และนามธรรมออกมา ช่วยผ่อนคลาย

อารมณท์ี่ถูกกดทบัออกมา ช่วยให้เกดิความเชื่อมั่นในตนเอง  

การสร้างสรรค์ด้วยวิธผีู้วิจัยได้ใช้วิธีการแบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในบางขั้นตอน เพ่ือการปลดปล่อยจินตนาการ  

ที่ท าให้สามารถค้นหาสภาวะความเป็นตัวตนที่ซ่อนเร้นภายในจิตใจได้อย่างอิสระ นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้ได้

ทดลองด้วยวิธกีารใหม่ๆ โดยการท าให้เกดิรูปทรงที่มีอาการการเคล่ือนไหว ท าให้ได้ค่าน า้หนักที่แตกต่างในการใช้สจีาก

การวาดภาพมากกว่าที่เคยท ามา และที่ส  าคญัอาจท าให้เกดิการค้นพบภาษาใหม่ในการแสดงออก วิธกีารดังกล่าว แจค็สนั 

พอลลอ็ค ได้น ามาปรับใช้ในการสร้างสรรคอ์ย่างได้ผล ในการก าหนดควบคุมเหตกุารณห์รือสถานการณข์ณะท างานบนผืน

ผ้าใบ ดังที่เขาได้กล่าวว่า พลังและการเคลื่อนไหวมองเหน็ได้ เขาเชื่อว่า เขาวาดภาพออกมาจากจิตใต้ส านึกของเขา จาก

แนวทางดังกล่าว ผู้วิจัยน ามาพัฒนาปรับใช้ในการท าศิลปะครั้งนี้  เพ่ือ ค้นหาตัวตนผ่านความรู้สึกโดยการระบายสีผ่าน

รปูทรงแบบฉับพลันต่อเนื่อง 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

จากการศึกษาวิจัยผลการด าเนินการสร้างสรรค์ศิลปะครั้งนี้  ประเดน็หลักของการศึกษาวิจัย ได้แก่ ปัจจัยที่เกิด

จากการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารจนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมความคิดความรู้สกึของมนุษย์ เพ่ือให้ได้รูปแบบผลงานศิลปะที่มี

ความสอดคล้องกบัเนื้อหาที่ เพ่ือตอบสนองผู้ดูให้เกดิการตระหนักถงึผลของการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร และสามารถค้นหาแนว

ทางการสร้างสรรคศ์ิลปะที่สามารถน าไปพัฒนากกระบวนการสร้างสรรคศ์ิลปะให้เกดิความร่วมสมยั เกดิการศึกษาแนวคิด

ทฤษฎีการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีคุณค่าทางด้านการศึกษาด้านศิลปะ และก่อให้เกิดคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ที่มี

ความส าคัญต่อการรับรู้ ของมนุษย์ ที่เรียกว่าเป็นการรับรู้ทางด้านอารมณ์ ก่อให้เกดิกระบวนการสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ 

และสามารถน ากระบวนการสร้างสรรคศ์ิลปะในคร้ังนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการท ากจิกรรมทางศิลปะที่เป็นประโยชน์เชิงสงัคม

ได้ต่อไป เช่น กจิกรรมศิลปะบ าบดัความเครียด เป็นต้น           

การประเมนิการสร้างสรรคศ์ิลปะในคร้ังนี้  ผู้วิจัยใช้วิธกีารน าเสนอผลงานโดยการจัดนิทรรศการให้นิสตินักศึกษา

และบุคคลทั่วไปได้เข้ารับชมรับฟังการน าเสนอผลงาน โดยการจัดขึ้ นภายในหอศิลป์ สถานอารยะธรรมโขงสาละวิน 

มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัด พิษณโุลก เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานและเกดิการศึกษาเรียนรู้ทางด้านการสร้างสรรคศ์ิลปะ 
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ภาพประกอบ: ผลงานจิตรกรรมสร้างสรรค์ 
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Man with a strong desire never ends. 
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บทคดัย่อ 

ปัจจุบันสงัคมเหน็คุณค่าและความต้องการทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ประเทศยิ่งพัฒนา ปัญหากเ็กิดมากเท่านั้น ไม่รู้จักพอ 

เพียงคิดว่าน่ีคือทุกคนยอมรับและเป็นสิ่งวัดระดับฐานะทางสงัคมในปัจจุบัน ผลการวิจัยผลงานสร้างสรรค์คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษาทฤษฎี

แนวคิดทางศลิปะและข้อมูลข่าวสารเพ่ือก าหนดเนื้ อหาด้านศิลปะ 2. สร้างสรรค์ศิลปะภายใต้กรอบแนวคิดจากพฤติกรรมการแสดงออกจาก

สภาวะจิตใจของมนุษย์ 3.เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์สู่สาธารณะชน 4. ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสนุทรียศาสตร์ต่อสงัคม โดยใช้กระบวนการ

สร้างสรรค์ทางทศันศิลป์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ศิลปะจากข้อมูลข่าวสารและสภาพสงัคมปัจจุบันตามแนวคิดของผู้สร้างสรรค์โดยมุ่งความ

สนใจที่ขบวนการสร้างสรรคศ์ลิปะที่มีความสมัพันธ์กับสภาพความเป็นจริงของการใช้ชีวิตในสงัคม โดยผ่านทางการแสดงออกจากพฤติกรรม

ต่างๆ จากจิตใต้ส านึกของมนุษย์และน าไปสู่ปัญหาแก่สงัคม โดยจะสื่อความหมายผ่านทางผลงานสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการทางประติมากรรม 

จากผลดังกล่าวผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์และแปลความหมายตัวช้ินงานเพ่ือสะท้อนภาพลักษณ์ถึงผลกระทบที่มีต่อความรู้สึกทางร่างกายและ

จิตใจของมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผู้วิจัยได้ใช้การแทนค่าการสร้างด้วยรูปทรงทางศิลปะที่บ่งบอกถึงความคิดและความจริงของ

มนุษย์ โดยผ่านช้ันเชิงทางด้านศิลปกรรมเพ่ือให้เกิดภาพสะท้อนพฤติกรรมความอยากของมนุษย์ในปัจจุบันได้ชัดเจนมากขึ้ น ในรูปแบบ

ผลงานสมัยใหม่ เพื่อเป็นการตอกย า้เตือนต่อการใช้ชีวิตให้มีความสขุได้อย่างเหมาะสม ไม่เกินความจ าเป็นต่อชีวิตของคนเราและจากผลงาน

สร้างสรรค์ดังกล่าวนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตทุกชีวิตให้ได้ตะหนักรู้ทั่วกนั 

 

ค าส าคญั: ประติมากรรม  มนุษย์  พฤติกรรม  แรงปรารถนา 

 

Abstract 

At present, social esteem and demand more psychological value objects, the more development was the more problem was 

as much. Although it is an insatiate need, but people accepted and respected it as the value level in current social. The creative project 

set a gold on (1) Theoretical study of the concept of art and social information to embody the content of works of art. (2) Creating a 

works of art with the conceptual framework regarding behavioral and the state of the human mind. (3) Exhibition of creative works 

to the public (4) Introducing the virtues of aesthetics to society. This project is using the creative process through visual art 

embodying from the information, news, and current social situations, focusing on the relation between the creativity process and the 

fact of social living condition through the social behavior, conscious and subconscious, which leading to various social problems. The 

said contents will be created through the works of sculpture. From these results, researcher have analyzed and interpreted the work of 

art to reflect the image and the impact that has on the perception through human body and mind, both direct and indirect. Researcher 

creates an artistic form to bring a representation of thought and truth of human beings through the art of modern sculpture in order to 

present, more clearly, a reflection of human appetite behaviors in current society. Hence, to emphasize, warning of living happy 

requirement, appropriately, not insatiable to human life and these would be beneficial in building up cognizant to all life. 

 

Keywords: Sculpture, Human, Behavior, Desire  
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บทน า 

เนื่องจากสงัคมในปัจจุบันเป็นสงัคมที่เหน็คุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจย่ิงพัฒนาไปเท่าใดจะย่ิงเกิด

ปัญหาจากการพัฒนามากเท่านั้นยิ่งมีความต้องการทางวัตถุมากเท่าใดยิ่งไม่รู้จักพอ สงัคมในยุคโลกาภิวัฒน์  จึงมีปัญหา

ทางจิตเกดิขึ้นมากมาย เช่น มพีฤตกิรรมการแสดงออกที่รุนแรง ขาดความเมตตาท าให้สงัคมมีแต่ปัญหามากมายในทุกๆ

ด้าน และในปัจจุบนันี้มกีารสร้างข้อก าหนดกฎเกณฑท์างสงัคมมากขึ้นจนขาดความเป็นอสิระ เสรีภาพ จึงส่งผลกระทบให้

ในชีวิตจริงของเราในแต่ละวันต่างต้องเรียนรู้และเผชิญปัญหาน้อยใหญ่ง่ายยากอย่างไม่ขาดสายเป็นพ้ืนฐานของชีวิตคนใน

สงัคมปัจจุบนั 

การสร้างสรรคศ์ิลปะตามแนวคดิของผู้สร้างสรรคจ์ึงมุ่งสนใจไปที่ขบวนการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีความสมัพันธก์บั

สภาพความเป็นจริงของการใช้ชีวิตในสงัคมจนส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมความรู้สกึภายในจิตใจออกมาโดย

ผ่านทางการแสดงออกทางเรื่องพฤตกิรรมต่างๆ ออกมาตามจิตใต้ส านึกของความเป็นมนุษย์และน าไปสู่ซึ่งปัณหามากมาย

ตามมาในสงัคม จากสภาวะความเป็นจริงที่ได้ปรากฏจากสภาพของสงัคมโดยรวมจากความนึกคิดและประสบการณ์ทาง

พฤตกิรรมและความรู้สกึภายในจิตใจส่วนตวัของผู้สร้างสรรคท์ั้งที่เกดิจากทั้งทางตรงและทางอ้อมอนัมีผลกระทบโดยตรง

ต่อความรู้สกึที่เกดิขึ้นในสภาพความเป็นจริงทางสงัคมเพ่ือสื่อถงึความเป็นอยู่ของมนุษย์ในโลกปัจจุบนั งานสร้างสรรค์ทาง

ศิลปะจึงถูกตีความว่าเป็นการแสดงออกของสภาวะทางอารมณ์และจิตใจและอาจส่งผลไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรม

ต่างๆมากมาย อนัมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและเป็นตัวชี้ วัดก าหนดคุณค่าชีวิตทางสงัคมของผู้ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ผู้

ประเสริฐ 

ส่วนการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ที่มุ่งแสดงออกต่อเร่ืองราวเกี่ยวกบัมนุษย์กบัแรงปรารถนาที่ไม่สิ้นสดุ การแปล

ความ คอืการแปลความที่สื่อโดยผู้รับ ซึ่งอาจจะเป็นการแปลความจากประสบการณท์ั้งทางตรงและทางอ้อมและจากข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ ตลอดจนความฝนัและจินตนาการ การต่อต้าน การถ่ายโอน และการเชื่อมโยงอย่างอสิระ เพ่ือน าไปใช้ในการ

สร้างรปูแบบและเนื้อหาผ่านกระบวนการทางศิลปะ 

กล่าวคอื เมื่อเราได้ท าความเข้าใจต่อกระบวนการทางความคดิและค้นคว้าทดลองตวัผลงานทางศิลปกรรมควบคู่

กับข้อมูลข่าวสาร จะก่อให้เกิดการสร้างสัมพันธภาพระหว่างความเป็นปัจเจกในรูปแบบของการสร้างสรรค์ศิลปะที่มี

พ้ืนฐาน เพ่ือแสดงออกต่อความพยายามสื่อให้รับรู้ถงึการท างานของระบบทางความคดิ มกีารค้นหาตวัตนที่แท้จริงแล้วนั้น

ซึ่งจะท าให้กล้าที่จะเปิดความคิดที่อยู่ภายในและสิ่งที่ซ่อนเร้นที่อยู่ภายใต้จิตใจส่วนลึกออกมากับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ

พฤตกิรรมได้มากขึ้น เช่น ความกลัว ความวิตกกงัวล กเิลสความอยากต่างๆและเร่ิมค้นพบความรู้สกึบางอย่างที่ถูกปฏเิสธ 

ท าให้เราเร่ิมที่จะเข้าใจ ยอมรับความรู้สกึที่ตนมอียู่ ซึ่งความรู้สกึนี้ เกดิขึ้นจริงไม่ใช่เพียงแต่รู้สกึว่ายอมรับ จากสิ่งเหล่านี้ จะ

ท าให้มคีวามเข้าใจและมผีลต่อการใช้ชีวิตต่อจากนี้ ได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะทั้งในเร่ืองประสบการณท์ี่พบเจอต่างๆ ทั้งใน

อดตี ปัจจุบนัและอาจน าไปสู่ในอนาคตได้  

ดงันั้น โครงการวิจัยการสร้างสรรคง์านทศันศลิป์ เร่ือง มนุษย์กบัแรงปรารถนาที่ไม่สิ้นสดุ เป็นการสร้างสรรคง์าน

ศิลปะในเชิงอุปมาอุปมัยจากจินตนาการความนึกคิดใหม่ๆ ขึ้นมาที่เกิดจากการผสมผสานกันทางความคิดและเนื้ อหา

ความเป็นจริงทางประสบการณท์างสงัคมที่มผีลกระทบกบัชีวิตและจิตใจอนัมีผลต่อการด ารงชีวิตในสงัคมเท่าที่สมองของ

มนุษย์ในแต่ล่ะท่านจะพึงนึกคดิและพยายามน ามาให้เป็นส่วนส าคญัในการเป็นตวัก าหนดคุณค่าของชีวิตในการอยู่ร่วมกนั

ทางสงัคมโลกในปัจจุบนั โดยอรรถาธบิายผ่านสื่อสญัลักษณจ์ากข้อมูลที่ได้ศึกษาค้นคว้ามา โดยก าหนดรปูแบบออกมาเป็น

กลวิธทีางศิลปะและประกอบการสื่อความหมายทางศิลปะให้เกดิรูปทรงทางศิลปกรรมใหม่ๆในการตีความตามมุมมอง

ของผู้สร้างสรรคจ์นเกดิการสร้างอตัลักษณแ์ละเกดิสนุทรียศาสตร์ในแบบเฉพาะตวัของผู้สร้างสรรคเ์อง 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. ศึกษาทฤษฎแีนวคดิทางศิลปะและข้อมูลข่าวสารเพ่ือก าหนดเนื้อหาด้านศิลปะ 

2. สร้างสรรคศ์ิลปะภายใต้กรอบแนวคดิจากพฤตกิรรมการแสดงออกจากสภาวะจิตใจของมนุษย์  

3. เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรคส์ู่สาธารณะชน 
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4. ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสนุทรยีศาสตร์ต่อสงัคม 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค ์

ผู้วิจัยได้น าแนวคดิเกี่ยวกบัหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนาและหลักการปฏบิัติมาประยุกต์รวมทั้งทฤษฎีต่างๆ

มาใช้กบักระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะในแนวใหม่เพ่ือให้เกดิการตอบสนองทางด้านศิลปะที่สอดคล้องกบัพฤติกรรมทาง

ความอยากของมนุษย์ทางด้านจิตใจที่ไม่มขีดีจ ากดัและบางคร้ังไม่อาจสามารถควบคุมได้ง่ายนักในสภาวการณ์กบัยุคสมัย

ในปัจจุบนัที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเรว็ โดยอาศัยการศึกษาทฤษฎีทางพุทธศาสนา หลักค าสอนต่างๆและ

ทฤษฏขีองแรงจูงใจ (Theories of motivation) ตลอดจนทฤษฏจีิตวิเคราะห์ของ ซิกดม์นัฟรอยด ์(Sigmund Freud) 

กล่าวโดยสรุปการน าทฤษฎีต่างๆและที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางพุทธศาสนาและค าสอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับ

หลักการปฏบิตัแิละการควบคุมต่างๆ ในเรื่องพฤตกิรรมของบุคคลมาประยุกตใ์ช้กบักระบวนการสร้างสรรคศ์ิลปะจะท าให้

ผู้วิจัยสามารถพัฒนากระบวนการสร้างสรรคท์ี่ตอบสนองและกระตุ้นให้เกดิความเข้าใจเนื้อหาทางศิลปะที่จะช่วยสนับสนุน

และส่งเสริมความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ งต่อการสร้างสรรคผ์ลงานและการแสดงออกทางศิลปะมากย่ิงขึ้น 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

1. เก็บขอ้มูล 

1.1 ก าหนดกรอบแนวคดิด้านการวิจัย และรปูแบบในการสร้างสรรคข์ั้นตอนและวิธกีารด าเนินงาน 

1.2 ส ารวจภาพข้อมูลทางผลงานประติมากรรม (Sculpture) จิตรกรรม (Painting) วาดเส้น (Drawing) 

สื่อผสม (mix media) และข้อมูลที่เป็นพฤตกิรรมบุคล จากพฤตกิรรมและความรู้สกึภายในจิตใจที่แสดงออกมา และ 

1.3 วิเคราะห์พิจารณาคัดเลือกลักษณะภาพข้อมูลและภาพผลงานประติมากรรม (Sculpture) จิตรกรรม 

(Painting) วาดเส้น (Drawing) สื่อผสม (mix media) และข้อมูลที่เป็นพฤติกรรมบุคล ที่มีรูปแบบ เนื้ อหาที่เหมาะสม

เพ่ือน ามาใช้เป็นส่วนประกอบต่อแรงบันดาลใจที่มีสญัลักษณ์และแสดงความหมาย ในการสร้างภาพแบบร่าง (Sketch) 

ทาง 2 มติ ิและ 3 มติ ิให้มเีนื้อหาแนวคดิสะท้อนและสมัพันธก์บัภาพความคดิของผู้สร้างสรรค ์ 

1.4 วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมส าหรับสร้างภาพร่างและกระบวนการสร้างสรรคท์ี่สอดคล้องกบัการแสดงออกและการ

รับรู้ทางศิลปะ  

1.5 สงัเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างสรรคก์ระบวนการทางศิลปะ (ประตมิากรรมและสื่อผสมผสาน) 

2. ช่วงท าการทดลองผลงาน 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลวัสดุอปุกรณท์ี่เกี่ยวข้องกบัการสร้างสรรคผ์ลงานทางประตมิากรรม 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลและสงัเคราะห์ข้อมูล พัฒนาแบบร่างผลงานประตมิากรรมสร้างสรรค ์โดยการสร้าง

รปูแบบและรปูทรงที่สอดคล้องกบัเนื้อหาการสร้างสรรคเ์ป็นแบบลายเส้น sketch (2 มติ)ิ 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาแบบร่าง (2 มติ)ิ ไปสู ่3 มติ ิ(model ) 

ขั้นตอนที่ 4 ขยายผลงานจรงิจากต้นแบบ ประตมิากรรมที่ได้จากการพัฒนาแบบร่างที่สอดคล้องกบัเนื้อหาการ

สร้างสรรค ์   

ขั้นตอนที่ 5 จัดแสดงผลงานจิตรกรรมเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน 

ขั้นตอนที่ 6 น าเสนอผลงานต่อผู้เชี่ยวชาญผ่าน (นเรศวรวิจัย)      

ขั้นตอนที่ 7 สรปุและรายงานผลการวิจัย  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยัแบบสรา้งสรรค ์

1. ศึกษาข้อมูลสนับสนุนแนวคดิในการสร้างสรรค์ 

2. กระบวนการสร้างสรรคศ์ิลปะ 

3. พัฒนาผลงานสร้างสรรค ์
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4. วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค ์

5. สรปุรายงานผลการด าเนินงานวิจัยแบบสร้างสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการศึกษาวิจยั 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาการสร้างสรรค์รูปแบบผลงานผ่านทางกระบวนการทางประติมากรรม

ที่สะท้อนเนื้อหาเร่ืองราวจากการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร อนัเนื่องมาจากสงัคมในปัจจุบนัเป็นสงัคมที่เหน็คุณค่าทางวัตถุมากกว่า

คุณค่าทางจิตใจยิ่งพัฒนาไปเท่าใดจะยิ่งเกดิปัญหาจากการพัฒนามากเท่านั้นยิ่งมีความต้องการทางวัตถุมากเท่าใดยิ่งไม่

รู้จักพอ สังคมในยุคโลกาภิวัฒน์ จึงมีปัญหาทางจิตเกิดขึ้นมากมาย เช่น มีพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรง ขาดความ

เมตตาท าให้สงัคมมแีต่การแก่งแย่งชิงดชีิงเด่นต่อกนัจนเกดิการเปรียบเทยีบระดับฐานะทางสงัคมตามมาจนน าไปสู่ความ

อยากมีอยากได้เพียงเพ่ือคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์เรา จนเกิดแต่ปัญหามากมายตามมาในทุกๆ

ด้าน และในปัจจุบนันี้จึงมกีารสร้างข้อก าหนดกฎเกณฑท์างสงัคมมากขึ้นจนขาดความเป็นอสิระ เสรีภาพ จึงส่งผลกระทบ

ให้ในชีวิตจริงของเราในแต่ละวันต่างต้องเรียนรู้และเผชิญปัญหาน้อยใหญ่ง่ายยากอย่างไม่ขาดสายเป็นพ้ืนฐานของชีวิตคน

ในสงัคมปัจจุบนัมากขึ้น  

ตามแนวคดิของผู้สร้างสรรค์นั้นได้มุ่งสนใจไปที่ขบวนการสร้างสรรค์ศิลปะที่มีความสมัพันธก์บัสภาพความเป็น

จริงของการใช้ชีวิตในสังคมจนส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมความรู้สึกภายในจิตใจ โดยผ่านทางการแสดงออก

ทางเรื่องพฤติกรรมต่างๆออกมาตามจิตใต้ส านึกของความเป็นมนุษย์และน าไปสู่ซึ่งปันหาตามมาในสังคม จากสภาวะ

กรอบแนวคิดในการวจัิยแบบสร้างสรรค์ 

ศกึษาข้อมลูกระบวนการสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ 

- ประเด็นปันหาสงัคม 

- สภาวะอารมณ์ 

- พฤติกรรมมนษุย์ 

- องค์ประกอบศิลปะ 

- ทศันะธาตทุางศิลปะ 

- สร้างแบบร่าง 

- พฒันาแบบร่าง  

- model 3 มิต ิ

 

- อิทธิพลทางด้านศิลปะ 

- ลทัธิเซอร์เรียลริสม์ (surrealism) 

- ลทัธิสจัจะนิยม (realism) 

ศกึษาค้นคว้ากลวิธีเพื่อการสร้างสรรค์ 

รูปแบบกลวิธีกระบวนการสร้างสรรค์ 

สร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานวิจยัสร้างสรรค์  

เร่ือง  มนษุย์กบัแรงปรารถนาที่ไมส่ิน้สดุ 
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ความเป็นจริงที่ได้ปรากฏจากสภาพของสังคมโดยรวมจากความนึกคิดและประสบการณ์ทางพฤติกรรมและความรู้สึก

ภายในจิตใจมนุษย์และท าให้เกดิปันหามากมายต่ออารมณ์และจิตใจและจนส่งผลไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ 

อนัมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและกลายเป็นตัวชี้ วัดก าหนดคุณค่าชีวิตทางสงัคมของความเป็นมนุษย์เราในปัจจุบันไป

โดยปริยาย  

ในการสร้างสรรค์คร้ังนี้ รูปแบบงานจึงอยู่ที่การน าเสนอจินตนาส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์เองทั้งที่เกดิจากทางตรง

และทางอ้อมอันมีผลกระทบโดยตรงต่อความรู้สึก โดยผ่านทางศิลปะที่ได้ทดลองและผลที่ได้ออกมาจึงถูกตีความและ

น าเสนอออกมาในลักษณะที่มีการผสมผสานระหว่างจินตนาการทางรูปทรงและเทคนิคที่หลากหลายจากวัสดุและสิ่งของ

ส าเรจ็รปูที่ใช้กนัอยู่แล้วในการด ารงชีวิตมนุษย์ปัจจุบนั จากวัสดุสิ่งของเหล่านี้ ถือว่าเป็นส่วนส าคัญต่อแรงบันดาลใจของผู้

สร้างสรรคเ์ป็นอย่างมาก ซึ่งคดิว่าเป็นสาเหตตุ่อการเกดิกเิลส อนัเกดิจากปัญหาของแต่ละคนที่ก  าลังประสบอยู่ สิ่งเหล่านี้

จึงถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรปูทรงของมนุษย์เป็นหลัก โดยวัตถุประสงคเ์พ่ือจะได้ระบายอารมณ์ผ่านความรู้สกึและการรับรู้

มา โดยผ่านการใช้วัสดุอปุกรณใ์นการสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบด้วย ไม้ ไฟเบอร์กลาส เหลก็ หิน ดิน ทราย และของเล่นพา

สตกิ เป็นต้น ส าหรับใช้ในการสร้างเป็นผลงานขึ้นมา โดยวัสดุเหล่านี้ ได้บอกความหมายและสนองต่อความคดิเรื่องราวของ

มนุษย์ได้ตัวของมันเองอยู่แล้ว และสามารถตอบโจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ได้ตรงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

ที่สุด ในลักษณะของงานกึ่งนามธรรม (semi abstract) จนไปสู่นามธรรม (realistic) จากการแสดงออกด้วยเทคนิค

ดังกล่าวจึงดูมีความหมาย ในทางศิลปะ คือการเปิดเผยตัววัสดุจริงๆโดยไม่ต้องพ่ึงพาการลอกเลียนแบบ ผู้ วิจัยได้

ก าหนดให้ผลงานโดยใช้รปูทรงของมนุษย์เป็นตัวหลัก เหตุผลเพราะมนุษย์เป็นเหตุปัจจัยของแหล่งปันหาทั้งหมดที่ท าให้

เกดิสิ่งต่างๆตามมามากมายเพราะความเหน็แก่ตวัและยึดมั่นถอืมั่นในตวัเองเป็นส าคญัก่อนสิ่งอื่นใด ดงันั้นการสร้างสรรค์

ผลงานชุดนี้ จึงบรรลุเป้าหมายตรงตามความต้องการมากที่สุดในการสร้างสรรค์และทางเทคนิควิธีการต่างๆของผลการ

ทดลอง ซึ่งช่วยให้เกดิความเชื่อมั่นต่อผู้สร้างสรรค์เป็นอย่างมากที่จะกล้าน ารูปทรงและวัสดุต่างๆมาใช้เพ่ือให้เกดิสิ่งใหม่

ขึ้น เพ่ือค้นหาความเป็นตวัตนโดยผ่านการสร้างสรรคร์ปูทรงใหม่ๆนี้อกีด้วย  

 

ผลงานวิจยัสรา้งสรรค ์

 

     
 

“desire no.1” mixed media 15x35x50 cm. 
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“desire no.2” mixed media 15x15x50 cm. 

 

สรุปผลการวิจยั 

     จากการศึกษาวิจัยผลการด าเนินการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์เร่ืองมนุษย์กบัแรงปรารถนาที่ไม่สิ้นสดุ ในครั้งนี้  

ประเดน็หลักของการศึกษาวิจัย ได้น าปัจจัยสะท้อนเนื้ อหาเร่ืองราวจากการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ในการสนับสนุนในการสร้างสรรคผ์ลงาน อนัเนื่องมาจากสงัคมในปัจจุบนัขึ้นมาก าหนดเนื้ อหาในการทดลอง ซึ่งสาเหตุมา

จากการที่มนุษย์ได้เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจย่ิงพัฒนาไปเท่าใดจะยิ่งเกิดปัญหาจากการพัฒนามาก

เท่านั้นและท าให้ยิ่งมีความต้องการทางวัตถุมากขึ้นเท่าใดมนุษย์กย็ิ่งไม่รู้ จักพอของสังคมในยุคโลกาภิวัฒท์  จึงท าให้มี

ปัญหาทางจิตเกดิขึ้นมากมาย 

 ต่อความรู้ สึกของมนุษย์จนท าให้เกิดพฤติกรรมที่แสดงออกมา ส่วนทางด้านรูปแบบผลงานศิลปะที่มีความ

สอดคล้องกบัเนื้อหาเพ่ือตอบสนองผู้ดูให้เกดิการตระหนักถงึผลของการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร จนสามารถค้นหาแนวทางการ

สร้างสรรคศ์ิลปะที่สามารถน าไปพัฒนากระบวนการสร้างสรรคศ์ิลปะให้เกดิความร่วมสมยัและเกดิการศึกษาแนวคดิทฤษฎี

การสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ และก่อให้เกดิกระบวนการสร้างสรรคท์ี่เป็นไปอย่างมรีะบบ ตลอดจนสามารถน ากระบวนการ

สร้างสรรคศ์ิลปะในคร้ังนี้ ไปประยุกตใ์ช้ในการท าการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมได้ไม่มากกน้็อย

และคอยย ้าเตือนความรู้สึกต่อทุกคนให้รับผิดชอบต่อสังคมเราให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้  และสุดท้ายอาจใช้กระตุ้นเตือนสติ

ส าหรับมนุษย์อย่างเราว่าจะใช้ชีวิตให้สมควรแก่การมชีีวิตอย่างพอควรได้อย่างไร ดี เพ่ือให้สมควรแก่การมีชีวิตอยู่ในโลก

ใบนี้ ต่อไปหรือไม่?                            

     โดยได้สร้างสรรคศ์ิลปะภายใต้กรอบแนวคิดจากพฤติกรรมการแสดงออกจากสภาวะจิตใจของมนุษย์ ขึ้นมาชุด

หนึ่ง และจากการประเมินการสร้างสรรค์ศิลปะในชุดนี้  ผู้วิจัยได้ใช้วิธใีนการน าเสนอผลงานโดยการจัดนิทรรศการให้แก่

นิสตินักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้เข้ารับชมและรับฟังการน าเสนอผลงานในวันพิธเีปิด ณ  ภายในหอศิลป์ สถานอารยะ

ธรรมโขงสาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ใน

นิทรรศการครั้งนี้  สามารถท าให้เกดิการศึกษาเรียนรู้ทางด้านการสร้างสรรคแ์ก่วงการศิลปะเมอืงไทยได้อกีคร้ังหนึ่ง 
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คณะกรรมการพจิารณาบทคดัย่อ 

 

ท่ี ช่ือ คณะ หน่วยงาน 

1. รศ.ดร.วารินทร์ พิมพา  คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. ผศ.ดร.เหรียญทอง สงิห์จานุสงค ์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. ผศ.ดร.พันธท์พิย์ กล่อมเจก๊  คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

4. รศ.ดร.กรกนก องิคนินนัท ์ คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. รศ.ดร.พัฒนา ศรีพลากจิ  คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6. รศ.ดร.สธุาทพิย์ พงษเ์จริญ  คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7. รศ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมนิทร ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

8. รศ.ดร.มาฆะสริิ เชาวกุล  คณะบริหารธรุกจิ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

9. ผศ.ดร.สพุรรณ ีบวัสขุ  คณะบริหารธรุกจิ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

10. อาจารย ์จิตตนุิช วฒันะ คณะบริหารธรุกจิ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

11. รศ.ดร.สภุาพร คงศิริรัตน ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12. ผศ.ศิริพร มณชูีเกต ุ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

13. ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

14. รศ.ดร.เพญ็ศิร ินภีรงค ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15. รศ.ดร.เมธา รัตนากรพิทกัษ ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

16. รศ.ดร.นรินทร ์เพชร์โรจน ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

17. รศ.ดร.วันด ีวัฒนชัยย่ิงเจริญ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

18. รศ.ดร.สมัฤทธิ์  โม้พวง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

19. รศ.ดร.สริิลักษณ ์ชัยจ ารัส  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

20. รศ.สมชาย กฤตพลวิวฒัน ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

21. ผศ.ดร.ชมพูนุช วรางคณากูล  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

22. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

23. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

24. ผศ.ดร.ธรีะชัย บงการณ ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

25. ผศ.ดร.ศิรินุช จนิดารักษ ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

26. ผศ.ดร.สริน ศรปีรางค ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

27. ผศ.ดร.สรุัตน์ บุญผ่อง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

28. ผศ.ดร.สริุศักดิ์ ประสานพันธ ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

29. ผศ.ดร.อมัพร เวียงมูล  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

30. ดร.นงลักษณ ์ยิ้มตระกูล  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

31. น.สพ.รองเดช ตั้งตระการพงษ ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

32. รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

33. รศ.ดร.พรรณนิกา ฤตวิรฬุห์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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34. รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

35. รศ.ดร.สทุสิา ถาน้อย  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

36. ผศ.ดร.ดลฤด ีสงวนเสริมศร ี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

37. ดร.ปิยะรัตน์ ศรีสว่าง  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

38. ดร.พรนรินทร ์เทพาวราพฤกษ์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

39. รศ.ดร.ไพศาล มุณสีว่าง  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

40. รศ.ดร.ปฐมศก วไิลพล  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

41. ผศ.ดร.ปาจรีย ์ทองสนิท  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

42. ผศ.ดร.ภพูงษ์ พงษเ์จริญ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

43. ผศ.ดร.สชุาต ิแย้มเม่น  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

44. ผศ.ดร.สวุิทย ์กริะวิทยา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

45. ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจรญิ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

46. ผศ.ดร.รจุโรจน์ แก้วอไุร  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

47. ผศ.ดร.สภุาณ ีเสง็ศร ี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

48. รศ.ดร.จิรวัฒน ์พิระสนัต ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

49. รศ.ดร.นิรัช สดุสงัข ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

50. รศ.สทุศัน์ เย่ียมวัฒนา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

51. ผศ.ดร.นัฏฐิกา นวพันธุ ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

52. รศ.ดร.อรทยั ตั้งวรสทิธชิัย  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

53. ผศ.ดร.นันทวฒัน ์อู่ด ี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

54. ผศ.ดร.สราวุธ ค าปวน  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

55. ผศ.ดร.อรณุ ีเหมะธลุิน  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

56. ดร.ธนัยวีร์ เพง็แป้น  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

57. ดร.นิสาพร วัฒนศัพท ์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

58. รศ.ดร.ณรงคศ์ักดิ์ หนูสอน  คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

59. ดร.บุญทรัพย ์พานิชการ  วิทยาลัยโลจิสตกิสแ์ละโซ่อปุทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

60. ผศ.ดร.ศรายุทธ วัยวฒิุ  วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

61. ดร.พิสษิฏ ์ณโีชต ิ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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คณะกรรมการพจิารณาบทความวิจยัหรือบทความวิชาการ 

 

ท่ี ช่ือ หน่วยงาน 

1. ศ.ดร.ธวัชชัย ตนัฑลุาน ิ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

2. รศ.ทพ.นพ.ดร.สทิธชิัย ทดัศรี  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

3. รศ.ดร.ณฐัมา พงศ์ไพโรจน ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

4. รศ.ดร.ส าลี ทองธวิ  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

5. รศ.ดร.ชุมพล อนัตรเสน  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

6. รศ.ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

7. รศ.ดร.ชวลิต นิตยะ  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

8. รศ.ดร.วนิดา จีนศาสตร์  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

9. รศ.ดร.ศุภกรณ ์ดษิฐพันธ ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

10. รศ.ดร.อญัชลี กฤษณจินดา  จุฬาลงกรณห์ม่วิทยาลัย 

11. รศ.ไตรรัตน ์จารทุศัน ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

12. รศ.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  

13. ผศ.ดร.จิรันธนา ศรีอทุยั  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

14. รศ.ดร.ทองฟู ศิริวงศ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

15. รศ.ดร.อนงคน์าฎ ศรีวิหค  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

16. รศ.ดร.อภิสฏิฐ์ ศงสะเสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

17. รศ.ดร.กรรณกิาร์ สจัจาพันธ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

18. รศ.ดร.จริยา จันทร์ไพแสง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

19. รศ.ดร.ณรงค ์สมพงษ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

20. รศ.ดร.สชุาดา นนัทะไชย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

21. ผศ.ดร.เสาวลักษณ ์กู้เจริญประสทิธิ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

22. ผศ.พันธุท์พิย์ วเิศษพงษ์พันธุ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

23. ผศ.ดร.ศิริพงศ ์อตพัินธ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

24. ผศ.วิสทุธิ์ วิจิตรพัชราภรณ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

25. ผศ.นุชนารถ รัตนสวุงศ์ชัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

26. ดร.โชคชัย เอกทศันาวรรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

27. ดร.วิภาภรณ ์ ณ ถลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 

28. ศ.พญ.ผาสกุ มหรรฆานุเคราะห์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

29. รศ.ดร.โกสมุภ์ สายจันทร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

30. รศ.ดร.จรญู จักร์มุณี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

31. รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

32. รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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33. รศ.ดร.พิศิษฐ์ สงิห์ใจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

34. รศ.อทุุมมา มฆัะเนม ี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

35. ผศ.ดร.ชัยวัฒน ์โตอนันต ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

36. ผศ.ดร.ยุทธนา ทองท้วม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

37. ผศ.ดร.ยิ่งมณ ีตระกูลพัว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

38. ผศ.ดร.ฤตนิันท ์สมุทร์ทยั  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

39. ผศ.ดร.อจัฉราพร ศรีภษูณาพรรณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

40. ผศ.ดร.ธนียา เจตยิานุกรกุล เสาวภาคย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

41. ผศ.ดร.สนุีย์ จันทร์สกาว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

42. ผศ.ดร.ธนัยวัฒน ์รัตนสคั  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

43. ดร.พิสฐิ ลี้อาธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

44. ดร.ผทยัรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

45. ดร.ชนากานต ์พรมอทุยั  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

46. ดร. ศักดพิล เทยีมเสม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

47. ผศ.ดร.คมสนัต ์เนียมเปรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมเกล้าพระนครเหนือ 

48. รศ.ดร.บุญรักษ์ จิปิภพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

49. รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

50. ดร.จันทนา กุญชรรัตน ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

51. ผศ.ดร.ปิตศิานต ์กร า้มาตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

52. ผศ.ดร.ยุทธนา กนัทะพะเยา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมู ิ

53. ผศ.สมพันธุ ์ชาญศิลป์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

54. ผศ.ดร.ปราโมทย ์แพงค า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี 

55. ผศ.ดร.รัตตกิร ยิ้มนิรัญ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี 

56. ผศ.ดร.สถติย์โชค โพธิ์สอาด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุีนาร ี

57. ดร.อภิชน วัชเรนทรว์งศ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี 

58. รศ.ดร.นพมณ ีโทปุญญานนท ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

59. ผศ.ดร.ปฏภิาณ สทุธกุิลบุตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

60. ผศ.ดร.พหล ศักดิ์คะทศัน ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

61. ดร.สรุศักดิ์ กุยมาลี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

62. ดร.พัชรี อนิธนู  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

63. ดร.วรรณวลี อนิทรป่ิ์น  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

64. ศ.นพ.สมบูรณ ์เทยีนทอง  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

65. ศ.ดร.นิสนัต ์สตัยาศัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

66. รศ.ดร.นงนุช เศรษฐเสถยีร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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67. รศ.ดร.ธติ ิเฮงรัศม ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

68. รศ.ดร.เศกสรรค ์ยงวณชิย ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

69. รศ.ดร.นันทรัตน ์ โฆมานะสนิ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

70. รศ.ดร.ประสทิธิ์ ใจศิล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

71. รศ.ดร.อรณุวด ีชนะวงศ ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

72. รศ.ดร.สมชาย ป่ินละออ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

73. รศ.ดร.สทุธพิงศ์ อรุิยะพงศ์สวรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

74. รศ.พนิษฐา พานิชาชวีะกุล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

75. ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมมีงคลชัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

76. ผศ.ดร.รจิรา ดวงสงค ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

77. ผศ.ดร.วิรัช วงศภ์ินนัทว์ัฒนา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

78. ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสงัข ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

79. ผศ.ดร.ณฐัพัชญ์ อนนัตธ์รีะกุล   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

80. ผศ.ดร.พุธษด ี ศิริแสงตระกูล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

81. ผศ.ดร. ดรณุ ี โชตษิฐยางกูร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

82. ผศ.ดร.เกยีรต ิแสงอรณุ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

83. ผศ.ดร.จารณุ ีซามาตย ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

84. ผศ.ดร.วิชัย ลีลาวชัรมาศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

85. ดร.กติต ์เธยีรธโนปจัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

86. ผศ.ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาต ิ มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

87. ผศ.ดร.พูนสขุ อดุม  มหาวิทยาลัยทกัษิณ  

88. รศ.ดร.ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

89. รศ.ดร.นิพันธ ์วิเชียรน้อย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

90. รศ.ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

91. รศ.ดร.บุญหงส ์จงคดิ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

92. ดร.วิมลพักตร์ ศรีไวย ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

93. ศ.ดร.ประนอม โอทกานนท ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

94. รศ.ดร.ประเสริฐ  มรีัตน์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

95. รศ.ดร.ปรียานนัท ์แสนโภชน ์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

96. รศ.ดร.การณุย์ ประทุม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

97. รศ.ดร.สทุธพิงศ์ หกสวุรรณ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

98. ผศ.ดร.เจริญพร เลิศสถติธนกร   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

99. ผศ.ดร.ธรินธร นามวรรณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

100. ผศ.ดร.ธรีวงศ์ เหล่าสวุรรณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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101. ศ.ดร.เพทาย เยน็จิตโสมนัส  มหาวิทยาลัยมหิดล 

102. รศ.ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

103. รศ.ดร.ชะอรสนิ สขุศรีวงศ ์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

104. รศ.ดร.สมบตัิ ธนะวนัต ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

105. รศ.ดร.สทิธวิัฒน ์เลิศศิร ิ มหาวิทยาลัยมหิดล 

106. รศ.ดร.ดวงรัตน ์อนิทร  มหาวิทยาลัยมหิดล  

107. ผศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกยีรตถิาวรเจริญ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

108. ผศ.ดร.มลัลิกา ชมนาวงั  มหาวิทยาลัยมหิดล 

109. ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิฐ  มหาวิทยาลัยมหิดล  

110. ผศ.สขุมุาวด ีข าหิรัญ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

111. ดร.ทวีนันท ์เชี่ยวชาญช านาญกจิ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

112. ดร.อมรศักดิ์ กจิธนานันท ์ มหาวิทยาลัยรังสติ 

113. ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ ์

114. ดร.วงศกร เจียมเผ่า  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

115. ผศ.ดร.อมร หล้าสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา  

116. รศ.ดร.อสิระ อนิจันทร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ ์

117. รศ.ดร. สถาพร ดเิรกบุษราคม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

118. ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณ ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ 

119. รศ.ดร.ณกัษ์ กุลิสร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

120. ผศ.ดร.มณกีานต ์น า้สอาด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

121. ผศ.ดร.ฤทธชิัย อ่อนมิ่ง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

122. ดร.สมมาส แก้วล้วน  มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

123. ดร.สวุิมล เฮงพัฒนา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

124. ผศ.ดร.นิลุบล ศิวบวรวฒันา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

125. ผศ.ถาวร อมตกติติ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

126. ผศ.ดร.ธงชัย เตโชวิศาล  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

127. ผศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

128. ผศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

129. ผศ.ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

130. ผศ.ดร.ก าธร ไชยลึก  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  

131. รศ.ดร.สมคดิ พรมจุ้ย  มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 

132. ดร.ตระหนักจิตร ยุตยรรยง  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

133. รศ.ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 

134. ดร.พรทพิย ์พ่ึงม่วง  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 
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135. รศ.ดร.สรุชัย สกิขาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยอสีเทริ์นเอเชีย  

136. ผศ.ดร.น้องเลก็ คุณวราดศิัย  มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

137. ผศ.ดร.นิพนธ ์กสพิร้อง  มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

138. รศ.ดร.ประภา ลิ้มประสตูร  วิทยาลัยเซนตห์ลุยส ์

139. ศ.เดชา วราชุน  ศิลปินแห่งชาตสิาขาทศันศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม)

พุทธศักราช 2550 

140. ดร.มารตุ  บูรณรัช  ศูนย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

141. ดร.นพ.สธุรี์ รัตนะมงคลกุล  ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพพระรัตนราชสดุา 

142. รศ.ดร.สเุม อรัญนารถ  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

143. รศ.ดร.สวุรินทร ์บ ารงุสขุ  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

144. รศ.ดร.อทิธพิล แจ้งชัด  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

145. รศ.งามนิตย์ วงษ์เจริญ  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

146. ผศ.ดร.นพดล มณรีัตน ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

147. ผศ.ดร.นราธปิ วิทยากร  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

148. ผศ.ดร.ปุณณมา ศิริพันธโ์นน  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั  

149. รศ.บุญรักษา สนุทรธรรม  สถาบนัวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาต ิ

150. ดร.อรทยั เขยีวเจริญ  ส านักงานสาธารณสขุจงัหวัดพิษณโุลก 

151. ดร.วรรณพ  วิเศษสงวน  อทุยานวิทยาศาสตรป์ระเทศไทย 

 






